
VARAUKSET JA LISÄTIEDOT:
Myyntipäällikkö Seija Kuoksa
seija.kuoksa@kemiamedia.fi 

puh. 040 827 9778

Myyntipäällikkö Jaana Koivisto
jaana.koivisto@kemiamedia.fi

puh. 040 770 3043

Boksibannerit
Näkyvyys kattaa 100-prosenttisesti kaikki sivuavaukset.  
Boksibannerien paikat vaihtelevat satunnaisesti, kun 
sivustolla etenee sivulta toiselle. Kaikki paikat ovat 
huomioarvoltaan yhtä hyviä. Tiedostomuoto jpg, png 
tai gif. Leveys 600 px, korkeus 500 px.
• 1 kk 390 euroa
• 2 kk 750 euroa
• 3 kk 990 euroa
• 6 kk 1 690 euroa
• 12 kk 2 450 euroa
• Bannerin sisältöä voi vaihtaa veloituksetta kesken 

tilausjakson, kun jakso on vähintään 3 kk.
• Aineistovalmistus +40 euroa/banneri.
• Boksibanneri myös uutiskirjeeseen +350 euroa/kpl 

(norm. 550 euroa).

Hintoihin lisätään alv 24 %.

www.kemiamedia.fi
•  Yli 6 000 kävijää, 7 500 käyntiä ja 32 000 

sivukatselua kuukaudessa.
•  Tiuhaan päivittyvää sisältöä ja uutisia, joita  

et löydä muualta.
•  Hyödynnä nettisivujen ja uutiskirjeen synergia.

Panoraama- eli yläbannerit
Näkyvyys kattaa puolet kaikista sivuavauksista, eli kaksi 
aineistoa vaihtelee 50/50-periaatteella. Tiedostomuoto 
jpg, png tai gif. Näyttöversion leveys 1 400 px, korkeus  
171 px. Mobiiliiversion leveys 600 px, korkeus 500 px. 
•  1 kk 550 euroa
•  2 kk 990 euroa
•  3 kk 1 390 euroa
•  6 kk 2 350 euroa
•  12 kk 3 500 euroa
•  Aineistovalmistus tekstistä ja kuvista +40 euroa/

banneri.
•  Yläbanneri myös uutiskirjeeseen +450 euroa/kpl  

(norm. 650 euroa).

•  Artikkelin pituus 2 000–4 000 merkkiä + 1–3 kuvaa. 
Asiakas tuottaa tekstin ja kuvat.

• Artikkeli näkyy vähintään kuukauden ajan etusivulla, 
sen jälkeen sivustolla, josta juttu löytyy tehokkaasti 
avainsanojen avulla.

• Paketti sisältää kuvallisen huomiovinkin julkaisemista 
seuraavaan uutiskirjeeseen ja tekstivinkit kahteen 
seuraavaan uutiskirjeeseen.

• Hinta 1 150 euroa sisältää tekstin editoinnin ja 
uutiskirjevinkin tuottamisen.

• Haluatteko meidän tuottavan tekstinne avaimet käteen 
-palveluna? Puhelinhaastattelu +550 euroa, haastattelu 
paikan päällä +750 euroa. Valokuvaus +200 euroa.

Kumppaniblogit 
www.kemiamedia.fi ja uutiskirje
•  Blogin pituus 2 000–5 000 merkkiä + kirjoittajan kuva. 

Asiakas tuottaa tekstin ja kuvan.
• Blogi näkyy vähintään kuukauden ajan etusivulla, 

sen jälkeen sivustolla, josta juttu löytyy tehokkaasti 
avainsanojen avulla.

•  Paketti sisältää kuvallisen huomiovinkin julkaisemista 
seuraavaan uutiskirjeeseen ja tekstivinkit kahteen 
seuraavaan uutiskirjeeseen.

•  Hinta 1 150 euroa sisältää tekstin editoinnin ja 
uutiskirjevinkin tuottamisen.

Kaupalliset artikkelit  
www.kemiamedia.fi ja uutiskirje

”Olemme todella tyytyväisiä  

kaupallisten artikkelien tehoon.”

Tuotepäällikkö Petra Honkavirta, Hosmed Oy
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