Mediatiedot 2020

Etsitkö näkyvyyttä
rakennusalan
näköalapaikalta?

POIKKEUKSELLINEN
DIGIAJAN LUKIJASUHDE
Rakennuslehden toimituksessa selvitämme jatkuvasti lukijoiden näkemyksiä
lehdestä ja toiveita sisällöstä. Käytössämme on muun muassa yli 500 hengen
lukijapaneeli, joka vastaa kuukausittain sisältöön, mediankäyttöön ja rakentamiseen liittyviin kyselyihin. Samoin monet verkkojulkaisuun liittyvät analytiikkatyökalut tuovat tietoa lukijoiden käyttäytymisestä ja arvostuksista.
Kyselyistä ja kommenteista piirtyy kuva erittäin sitoutuneista asiantuntijalukijoista. He varaavat aikaa lehden lukemiseen, koska se pitää ajan tasalla
siitä, mitä rakennusalalla tapahtuu ja mihin suuntaan rakentaminen kehittyy.
Lukijat arvioivat, että Rakennuslehti edistää ammatillista osaamista ja siksi se
luetaan tarkkaan.
Rakennuslehti on leimallisesti myös päättäjämedia. Lukijamme tekevät
rakennusalan merkittävimmät päätökset ja hankinnat.
Nykyisessä mediaympäristössä olemme ylpeitä vahvasta lukijasuhteesta ja
vaalimme sitä kaikin tavoin. Oli kanava printti tai digi, olennaista on pyrkiä
ymmärtämään, mitä lukijat tarvitsevat ja toivovat. Sitä työtä teemme joka päivä.

TAPIO KIVISTÖ
Päätoimittaja

Tavoita päättäjät oikeassa ympäristössä
Perjantaisin ilmestyvä Rakennuslehti on säilyttänyt asemansa muuttuvassa mediakentässä.
Rakennusalan viikoittaisella lehdellä on noin 50 000 lukijaa ja sen suosio on vakaa kaikissa
ikäluokissa. Printti on edelleen ylivertainen tapa saada kerran viikossa taustoitettu kuva
koko toimialasta ja innovaatioista. Ilmoitusten huomioarvo on hyvä ja lukijat pitävätkin niitä
olennaisena osana lehden tarjoamaa ammattitietoa. Perjantaisin ilmestyy myös näköislehti,
jossa samat ilmoitukset saavat uuden paikan näkyä.
Päivittäinen uutisseuranta tapahtuu Rakennuslehden sähköisissä medioissa: verkkosivulla,
applikaatiossa ja uutiskirjeessä. Rakennuslehti.fi-sivustolle tehdään viikoittain noin 40 000
vierailua. Applikaatio on niiden suosioissa, joille ajan tasalla pysyminen on välttämätöntä.
Tärkeimmät uutiset kootaan kolme kertaa viikossa lähetettävään uutiskirjeeseen, jolla on
noin 17 000 tilaajaa. Kysy tarkemmin näistä vaihtoehdoista.

Koulutettujen ammattilaisten oma media
Rakennuslehteä kustantavan Sanoma Tekniikkajulkaisujen taustalla on alan koulutettujen
ammattilaisten liitot RIL, RIA, RKL ja Rakennusteollisuus RT. Rakennuslehden teettämän
työelämätutkimuksen mukaan yli 80 prosenttia lukijoista on suorittanut korkeakoulu- tai
amk-tutkinnon. Voimakkaasti säännellyn toimialan ammattilehteä lukevat kaikki joiden pitää
tietää. Voidaankin sanoa, ettei rakentaminen ole käytännössä mahdollista ilman Rakennuslehden lukijoita.
Rakennetun ympäristön osuus kansallisvarallisuudestamme on yli 70 prosenttia. Rakennuslehden lukijat vastaavat rakentamiseen ja rakennetun ympäristön ylläpitoon liittyvistä
hankinnoista. Lehti on toiminut alan ykköstietolähteenä niin toimituksellisen tiedon kuin
tuotetietoudenkin osalta vuodesta 1966 asti.
Nykyisessä viestintäympäristössä Rakennuslehti on muuttunut monikanavamediaksi, joka
tarjoaa erilaisia lähestymistapoja tärkeän kohderyhmän tavoittamiseen siellä missä he milloinkin ovat. Silti yksi asia on säilynyt ennallaan: Rakennuslehden lukijat odottavat edelleen
saavansa kaiken olennaisen tiedon omasta mediastaan. Kerran viikossa ilmestyvä lehti
tarjoaa kootusti viikon tärkeimmät uutiset ja uutuudet yksiin kansiin.

Perjantaisin

PRINTTI
Ylivertainen tapa saada kerran viikossa
taustoitettu kuva koko toimialasta ja
innovaatioista. Joko nopeasti tai ajan kanssa.
Aivan kuten haluat.

Joka päivä

VERKKO
Päivän uutiset teemoittain ja toimialoittain.
100 tuoreinta uutista, lehtiarkisto ja monta
muuta tapaa päivittää itsensä. Voit myös
osallistua asiantuntevaan keskusteluun
silloin kun se parhaiten sinulle sopii.

Kokonaistavoittavuus
65 000 eri lukijaa per viikko

Rakennuslehden ilmestymis- ja aineistopäivät 2020
Nro

Teema

Nro

Ilmestyy

Varaus

Aineisto

Teema

1
10.1.
30.12.
3.1.
				

Ilmestyy

Varaus

Aineisto

Rakentamisen ammattilaiset,
rekrytointi ja koulutus

21

12.6.

3.6.

8.6.

Projektinjohtaminen ja valvonta

22

26.6.

17.6.

22.6.

Pientalorakentaminen

2

17.1.

8.1.

13.1.

Kiertotalous rakentamisessa

3

24.1.

15.1.

20.1.

Rakennuttaminen ja energiatehokkuus

23
14.8.
5.8.
10.8.
				

Rakentamisen ammattilaiset,
rekrytointi ja koulutus

24

Julkisivut, katot ja eristeet

4
31.1.
22.1.
27.1.
				

Korjausrakentaminen, asuntojen
korjaus ja täydennysrakentaminen

5
7.2.
29.1.
3.2.
				

Digitaalisuus ja tietomallinnus
rakentamisessa

6

14.2.

5.2.

10.2.

7

21.2.

12.2.

17.2.

21.8.

12.8.

17.8.

25
28.8.
19.8.
24.8.
				

Maarakentaminen ja suuret
infrahankkeet

Korkea rakentaminen

26
4.9.
26.8.
31.8.
				

Korjausrakentaminen, kunnossapito
ja hoito

Talotekniikka ja uudet innovaatiot

27

11.9.

2.9.

7.9.

Hoiva- ja sairaalarakentaminen

8
28.2.
19.2.
24.2.
				

Suunnittelu ja konsultointi sekä
sertifioinnit

28

18.9.

9.9.

14.9.

Suunnittelu ja arkkitehtuuri

9

6.3.

26.2.

2.3.

Hyvä sisäilma

10

13.3.

4.3.

9.3.

Infrarakentaminen

29
25.9.
16.9.
21.9.
				

Korjausrakentaminen, asuinkerrostalot, kiinteistöhoito ja älykäs kiinteistö

30
2.10.
23.9.
28.9.
				

Finnbuild, uudet tuotteet ja
menetelmät

11
20.3.
11.3.
16.3.
				

Korjausrakentaminen
+ HS taloyhtiöekstra (erikoisjulkaisu)

30B 6.10.

18.9.

22.9.

Messuluettelo

12

Uudet tuotteet ja menetelmät

31

30.9.

5.10.

Finnbuild ja vuoden parhaat

13
3.4.
25.3.
30.3.
				

Rakennustekniikka ja -tuotanto,
TUTKIMUSNUMERO*

32
16.10.
7.10.
12.10.
				

Korjausrakentaminen, julkiset
rakennukset ja sisäilma

14
17.4.
7.4.
9.4.
				

Korjausrakentaminen, taloyhtiöiden
ylläpito ja korjaushankkeet

33

Isot rakennushankkeet

15

Suunnittelu ja arkkitehtuuri

27.3.

24.4.

18.3.

15.4.

23.3.

20.4.

16
30.4.
22.4.
24.4.
				

Työturvallisuus, henkilösuojaus
ja työhyvinvointi

17
8.5.
29.4.
4.5.
				

Infrarakentaminen ja
yhdyskuntatekniikka

18
15.5.
6.5.
11.5.
				

Suurimmat – suomalaiset
menestysyritykset

19
29.5.
20.5.
25.5.
				

Korjausrakentaminen,
energiatehokkuus

20
5.6.
27.5.
1.6.
				

Kaupungistuminen ja
täydennysrakentaminen

9.10.

23.10.

14.10.

19.10.

34
30.10.
21.10.
26.10.
				

Korjausrakentaminen
+ HS taloyhtiöekstra (erikoisjulkaisu)

35

Puurakentaminen

6.11.

28.10.

2.11.

36
13.11.
4.11.
9.11.
				

Betonirakentaminen / Infra
TUTKIMUSNUMERO*

37
20.11.
11.11.
16.11.
				

Korjausrakentaminen, julkisivut,
parvekkeet ja ikkunat

38
27.11.
18.11.
23.11.
				

Tulevaisuuden rakentaminen
ja innovaatiot

39

4.12.

25.11.

30.11.

Teräs- ja lasirakentaminen

40

11.12.

2.12.

7.12.

Vuosikatsaus ja vuoden parhaat

Ekstrat taloyhtiöpäättäjille
Rakennuslehden ja Helsingin Sanomien toimitukset tekevät yhteistyössä kaksi Taloyhtiöekstrateemajulkaisua, joissa käsitellään ajankohtaisia aiheita taloyhtiöiden, kiinteistöjen ja isännöinnin kannalta.
Tarjoamme ilmoituspakettia, jossa sama ilmoitus julkaistaan molemmissa lehdissä valtakunnallisesti.
Taloyhtiöekstrat ilmestyvät 20.3.2020 ja 30.10.2020.

Suomea rakentamassa -sisältömarkkinointi
Tarjoamme avaimet käteen -periaatteella toteutettuja ammattitoimittajien kirjoittamia natiiviartikkeleita.
Artikkelit julkaistaan Rakennuslehdessä ja Helsingin Sanomissa sekä Rakennuslehden verkkosivulla.
Paketti sisältää koko tuotantoprosessin ja materiaalin käyttöoikeudet omassa viestinnässä.
Suomea rakentamassa -teemat ilmestyvät 17.4.2020 ja 25.9.2020.

Tapahtumat

Rakennuslehden
tutkimusnumerot
3.4. ja 13.11.
Tutki ilmoituksesi
huomioarvo lehdessä.
Kaikki vähintään
1/2-sivun ilmoitukset
tutkitaan.

Rakennuslehti osallistuu alan tärkeimpiin tapahtumiin ja järjestää niitä myös itse. Kysy mediamyynniltä lisätietoja
kunkin tapahtuman hyödyntämismahdollisuuksista tai oman tapahtuman järjestämisestä Rakennuslehden kanssa.

Työpaikat

Lehden tekniset
tiedot

Myyntipäällikkö:

Lehden koko: tabloid 280x400 mm

Juha Pekkinen
040 674 8617
juha.pekkinen@rakennuslehti.fi

Painomenetelmä: Heatset
offsetrotaatio

Ilmoitusmyynti
Myyntipäälliköt:
Tomi Huiko
040 414 5000
tomi.huiko@rakennuslehti.fi
Jari Inkinen
040 7160 113
jari.inkinen@rakennuslehti.fi
Elina Rökman
040 3561874
elina.rokman@rakennuslehti.fi

Mediamyynti
Puhelinvaihde: 09 120 5090
Ilmoitusvaraukset
09 120 5090
mediapalvelu@sanoma.com

Väriprofiili: PSO MFC Paper eci.icc
Lataa väriprofiili osoitteesta:
punamusta.com/aineisto-ohjeet/
aineisto-heatset-tuotantoon
Painopaikka: PunaMusta Oy

Tilaushinnat 2020
Kestotilaus (12 kk/40 nroa): 159,60 €
Kestotilaus (6 kk/20 nroa): 89,60 €
Määr.aik. (12 kk/40 nroa): 189,60 €
Määr.aik. (6 kk/20 nroa): 109,60 €
Osoitteellinen tilaajajakelu: 30 000
Lukijoita: 65 000 (lehti + verkko)
Rakennuslehden tyypillinen
päättäjälukija:
Yliopisto/korkeakoulututkinto
Tekninen koulutus
Budjetti- ja tulosvastuu

PRINTTIAINEISTOT
Tuoteilmoitukset
Vakiokoot

Koko mm (l x k)

Hinta €

Etusivu

254 x 290 mm

13 750 €

2/1 aukema

524 x 365 mm

13 750 €

Avausaukeama

524 x 365 mm

15 125 €

Takakansi 1/1 sivu

254 x 310 mm

11 950 €

1/1 sivu

254 x 365 mm

10 950 €

A4

210 x 295 mm

7 950 €

1/2 sivu pysty

125 x 365 mm

5 850 €

1/2 sivu vaaka

254 x 180 mm

5 850 €

6 x 100 mm

254 x 100 mm

3 250 €

1/4 sivu pysty

125 x 180 mm

2 990 €

1/4 sivu neliö

168 x 135 mm

2 990 €

3 x 120 mm

125 x 120 mm

1 800 €

2 x 120 mm

82 x 120 mm

1 200 €

2 x 60 mm

82 x 60 mm

Ilmoitusleveydet
1 palstaa
2 palstaa
3 palstaa

39 mm
82 mm
125 mm

4 palstaa
5 palstaa
6 palstaa

168 mm
211 mm
254 mm

VAKIOKOKOJA

670 €

Etusivu
254 x 290 mm

Takasivu
254 x 310 mm

1/1 sivu
254 x 365 mm

A4
210 x 295 mm

1/2 sivu pysty
125 x 365 mm

1/2 sivu vaaka
254 x 180 mm

1/4 sivu pysty
125 x 180 mm

1/4 sivu neliö
168 x 135 mm

6 x 100
254 x 100 mm

Edellä mainitut koot ovat esimerkkikokoja. Ilmoitusten korkeus on
vapaasti valittavissa. Hinta 4-väri 5,80 €/pmm.

Määräpaikkamoduulit
2. sivun moduuli

254 x 120 mm

3. sivun moduuli

125 x 50 mm

Takasivun moduuli

254 x 120 mm

Takasivun silmäkulma

53 x 38 mm

3 950 €
830 €
3 950 €
570 €

Määräpaikkakorotus +10 %.

ALENNUKSET
Alennukset erillisten sopimusten mukaan: mediatoimistot/auktorisoidut
mainostoimistot, vuosisopimusalennukset, kampanjapaketit.

Painokoneliitteet
Sivumäärä

€

Aineistokoko

4-s. liite *

15 000

Sivun mitat

280 x 400 mm

8-s. liite

25 000

Aukeaman mitat

560 x 400 mm

12-s. liite

32 000

16-s. liite

40 000

Huom.
Painokoneliitteisiin tulee laittaa
3 mm leikkuuvarat.

Painokoneliite painetaan Rakennuslehden kanssa samanaikaisesti samalle paperille.
* 4-sivuinen liite mahdollista vain kiinteänä liitteenä. Ei ennalta määriteltyä sijaintia.

Ilmoitusliitteet
Liitteitä on mahdollista laittaa lehteen joko irto- tai liimapisaraliitteinä sekä stiftiliitteenä.

Stiftattu liite

Irtoliite

Liimapiste

Min. 148 x 210 mm

105 x 148 mm

55 x 80 mm / 80 x 55 mm

Max. 280 x 400 mm

210 x 250 mm

210 x250 mm

yläleikkuu 5 mm
Kaikkiin hintoihin lisätään alv. 24 %.

Kysy lisää
Liitteiden hinnat ja lisätiedot
saat yhteyshenkilöltäsi.

Työpaikkailmoitukset

ESIMERKKIKOKOJA

Esimerkkikokoja

Koko mm

Hinta €

1/1 sivu

254 x 365 mm

13 140 €

Avausaukeama*

524 x 365 mm

17 545 €

1/2 sivu pysty

125 x 365 mm

6 480 €

1/2 sivu vaaka

254 x 180 mm

6 480 €

1/4 sivu pysty

125 x 180 mm

3 240 €

1/4 sivu neliö

168 x 135 mm

3 240 €

6 x 100 mm

254 x 100 mm

3 600 €

2 x 100 mm

82 x 100 mm

1 200 €

2 x 100
82 x 100 mm

6 x 100
254 x 100 mm

1/4 sivu pysty
125 x 180 mm

1/2 sivu vaaka
254 x 180 mm

1/2 sivu pysty
125 x 365 mm

1/1 sivu
254 x 365 mm

*Määräpaikka, saatavuus varaustilanteen mukaan
Edellä mainitut koot ovat esimerkkikokoja. Hinta 6,00 €/pmm.
Ilmoituksen leveyden tulee olla 82, 125, 168 tai 254 mm ja korkeuden 50-365 mm.

VARAUSAIKATAULU
Työpaikkailmoitusten ilmoitusvaraukset tulee tehdä julkaisuviikkoa edeltävänä perjantaina klo 14 mennessä

Rakennuslehti.fi työpaikkailmoitus
• Ilmoitus luettavissa viimeiseen hakupäivään saakka.
• Julkaistaan kahden päivän kuluessa siitä, kun aineisto on toimitettu
• Ilmoituksessa voi olla yksi tai useampi avoin tehtävä.
Hinta 950 €

Uutiset Näkökulmat Työpaikat & ura Rakennuslehti

Natiivimainoksen paikka

Rakennuslehti.fi työpaikkailmoitus
PAKETTI
• Ilmoitukset luettavissa viimeiseen hakupäivään saakka.
• Julkaistaan kahden päivän kuluessa siitä, kun aineisto on toimitettu
• Ilmoituksissa voi olla yksi tai useampi avoin tehtävä.
Kymmenen ilmoituksen paketti 6 000 € / 10 ilmoitusta 12 kuukauden aikana

Rakennuslehti.fi työpaikkailmoitus

Avoin työpaikka

Avoin työpaikka

Avoin työpaikka

Avoin työpaikka

PLUS-PAKETTI
• Luettavissa viimeiseen hakupäivään saakka.
• Ilmoituksessa voi olla yksi tai useampi avoin tehtävä.
• Ilmoitus kiinnitetään avoimet työpaikat hakulistauksen alkuun ja
nostetaan mukaan uutiskirjeeseen
Hinta 1.500 €

Kaupallinen sisältö verkkosivulle
• Natiivimainos Rakennuslehti.fi avoimissa työpaikoissa
• Yllä havainnekuva natiivimainoksen sijainnista
Hinta 1.500 € / viikko

Luokitellut ilmoitukset
Ostetetaan, Myydään, Vuokrataan, Urakkatarjouksia jne.
Korkeintaan 2 x 150 pmm. Hinta 4-väri 4,40 €/pmm

Nimitysuutiset voi lähettää osoitteeseen
rakennuslehti.nimitykset@sanoma.com.

Kaikkiin hintoihin lisätään alv. 24 %.

Lue seuraavalta sivulta ohjeet
aineiston toimittamisesta >

AINEISTO-OHJEET
Työpaikkailmoituksen varattuasi, toimi näin:
PAINETTU LEHTI + VERKKO
Painetun lehden työpaikkailmoitukset julkaistaan aina maksutta Rakennuslehti.fi verkkosivulla
• Varauksen tehtyäsi mediapalvelumme lähettää kaksi aineiston toimitus -linkkiä:
Toisella toimitetaan painetun lehden aineisto ja toisella ilmoitusteksti, joka julkaistaan verkkosivulla. Liitä ilmoitustekstin mukaan myös yrityksenne logo.
Ethän lähetä aineistoja sähköpostitse.
• Painetun lehden aineisto tulee toimittaa viimeistään ilmestymisviikon maanantaina klo 14 mennessä.
• Jos emme saa erillistä tekstiä verkkoilmoitusta varten, teemme sen painetun lehden tekstisisällöstä.
• Verkkoilmoitus julkaistaan painetun lehden ilmestymispäivänä ja se on luettavissa viimeiseen hakupäivään saakka.

VALMISTETTAVIEN AINEISTOJEN TOIMITUS
• Varauksen tehtyäsi saat latauslinkin, jolla voit lähettää aineistokäsikirjoituksen ja tarvittavat materiaalit aineistopalveluumme.
• Ilmoitusvarauksessa ilmoitettu aineistontoimittaja saa linkin sähköpostiinsa.
• Käsikirjoitukseksi sopii tekstitiedosto (word), jossa on ilmoituksen tekstisisältö. Tämän lisäksi tarvitaan hyvälaatuiset, painokelpoiset kuvat ja logot.
Kuvien minimitarkkuus on 225 dpi ja logot kannattaa toimittaa ensisijaisesti vektorimuodossa. Materiaalien tulee olla meillä ilmestymisviikkoa
edeltävänä perjantaina klo 12.

LISÄTIEDOT
• Lisätietoja aineistojen toimittamisesta ja aineistovaatimuksista saa osoitteesta aineistopalvelut@sanoma.com.

VAIN VERKKO
• Varauksen tehtyäsi mediapalvelumme lähettää aineistolinkin, jolla verkossa julkaistava ilmoitusteksti toimitetaan. Liitä ilmoitustekstin mukaan myös
yrityksenne logo. Ethän lähetä aineistoja sähköpostitse.
• Aineistomuoto on tekstitiedosto.
• Rakennuslehti.fi -ilmoitus julkaistaan kahden päivän kuluessa aineiston toimittamisesta ja se on luettavissa viimeiseen hakupäivään saakka.

Tuoteilmoitukset, printti
AINEISTOJEN TEKNISET VAATIMUKSET
• Valmis aineisto on PDF-tiedosto, joka sisältää kaikki ilmoitukseen kuuluvat elementit: tekstit, kuvat, grafiikat, ja fontit.
Valmista aineistoa ei muokata lehdessä, vaan se julkaistaan sellaisenaan.
• Kuvien resoluution optimi on 300 dpi, minimi 225 dpi, kun kuva on 1:1 taitto-ohjelmassa. Leikkuuvaroja ilmoituksiin ei tarvita.
• Tekstinkäsittelyohjelmilla tehdyistä aineistoista veloitetaan normaalit asemointikulut.

VALMIIDEN AINEISTOJEN TOIMITUS
• Varauksen tehtyäsi saat latauslinkin, jolla voit lähettää valmiit PDF-muotoiset ilmoitukset aineistopalveluumme vielä ilmestymisviikon
maanantaihin klo 12 saakka.
• Ilmoitusvarauksessa ilmoitettu aineistontoimittaja saa linkin sähköpostiinsa.

LISÄTIEDOT
• Lisätietoja aineistojen toimittamisesta ja aineistovaatimuksista saa osoitteesta aineistopalvelut@sanoma.com.

VERKKOAINEISTOT
Uutiskirje
Rakennuslehden uutiskirjeen tilaajiksi on valikoitunut 17 000 alan ammattilaista. He saavat kaipaamansa ammattitiedon sähköpostiinsa kolmesti viikossa.
Mainostajille uutiskirje on mahdollisuus ottaa tämän kohderyhmän täysi huomio nopeasti ja tarkalla ajoituksella.
Lähetykset joka maanantai, keskiviikko ja perjantai. Lähetysmäärät: 17 000 kerta, viikossa 51 000 kpl.

Mainosmuoto
Pikselikoko
		

Kuva-aineiston
kilotavuraja

€/lähetyskerta

Paraatiboksi

600 x 600

350 kt

700 €

Boksi (1–5)

300 x 300*

350 kt

500 €

*HUOM. Boksin aineisto toimitettava koossa 600 x 600 px

SALLITUT TIEDOSTOMUODOT
JPG, PNG, GIF (animoitu GIF ei ole sallittu).

AINEISTOJEN TOIMITUS
Uutiskirjeen banneriaineistot toimitetaan latauslinkin kautta 2 arkipäivää
ennen kampanjan alkua. Toimita aineistojen lisäksi kohde-url, johon mainos
linkataan. Jos aineiston toimituksessa latauslinkin kautta ilmenee ongelmia,
olethan yhteydessä sähköpostitse osoitteeseen online.aineisto@sanoma.fi.

Verkkosivun bannerit
Rakennuslehden verkkopalvelu tavoittaa noin 40 000 eri vierailijaa joka viikko.

Mainosmuoto
Pikselikoko
		

Kuva-aineiston
kilotavuraja

cpm €/
1000 näyttöä

Paraatipaikka

980 x 400

80 kt

50 €

Panoraama

980 x 120

65 kt

25 €

Jättiboksi

468 x 400

65 kt

25 €

Boksi

300 x 300

65 kt

25 €

SALLITUT TIEDOSTOMUODOT

Huom.
Kaikista bannereista tulee toimittaa myös
mobiiliversio koossa 600 x 600 px.
HUOMIOI KUVA-AINEISTOJA TEHDESSÄSI:
600 x 600 px aineisto skaalataan puhelimen näytön
leveyden mukaan, joten suunnittele aineisto niin, että se
näyttää hyvältä myös koossa 300 x 300 px.

GIF, JPG, PNG, HTML5

AINEISTOJEN TOIMITUS
Aineistot toimitetaan latauslinkin kautta, joka lähetään sähköpostitse 7 arkipäivää ennen kampanjan alkua.
Jos aineiston toimituksessa latauslinkin kautta ilmenee ongelmia, olethan yhteydessä sähköpostitse osoitteeseen online.aineisto@sanoma.fi.

Verkon muut mainosmuodot
Mainostajat voivat hyödyntää sivuston eri osissa julkaistavien bannerien lisäksi
advertoriaaleja, blogeja ja videoita. Kysy lisää muista verkon mainosmuodoista.

Kaikkiin hintoihin lisätään alv. 24 %.

Kysy lisää
Hinnat ja lisätiedot verkon
muista mainosmuodoista
saat yhteyshenkilöltäsi.

Banneripaikat
Alla havainnekuvat verkkosivun ja uutiskirjeen banneripaikoista.

UUTISKIRJE

VERKKOSIVU

Paraatipaikka 980 x 400 px
Paraatiboksi 600 x 600 px

Panoraama 980 x 120 px
Uutiset Näkökulmat Työpaikat & ura Rakennuslehti

Rakennuslehden uutinen

Uutiskirje

Tuoreimmat
uutiset

Boksi
300 x 300 px

Rakennuslehden uutinen
Luetuimmat
artikkelit
Jättiboksi
468 x 400 px

Boksi
300 x 300 px

Boksi
300 x 300 px
Rakennuslehden uutinen
Rakennuslehden uutinen

KUSTANTAJATIEDOT

YLEISET TOIMITUSEHDOT

Sanoma Tekniikkajulkaisut Oy
PL 100, 00040 Sanoma

Ilmoitusten peruuttaminen

Laskutusosoite:
Ostolaskut, PL 101, 00089 Sanoma
Yhtiön omistajat:
Sanoma Media Finland Oy
Rakennusmestarit ja -insinöörit AMK RKL
Suomen Rakennusinsinöörien Liitto RIL
Rakennusinsinöörit ja -arkkitehdit RIA
Rakennusteollisuus RT

Boksi
300 x 300 px

Ilmoitus on peruutettava kirjallisesti 14 vrk ennen ilmestymistä.
Etusivun peruutus tehtävä viimeistään 1kk ennen julkaisupäivää.
Tämän jälkeen peruutetuista veloitetaan 30 % ilmoitushinnasta.
Reklamaatiot
Noudatamme voimassa olevia ilmoitusten julkaisusääntöjä. Muistutus
virheellisestä ilmoituksesta on tehtävä kirjallisesti 8 päivän kuluessa
ilmestymisestä. Lehti ei vastaa puhelimitse jätettyjen ilmoitusten
virheettömyydestä. Lehden vastuu virheistä rajoituu enintään ilmoitushintaan. Oikeus mediakortissa mainittujen hintojen ja muiden tietojen
muutoksiin pidätetään.

