Suomalainen
Mosaiikki -mainosliite
Mediakortti 2014
Suomalainen Mosaiikki (Finskaja Mozaika) – mainoksia Suomesta niille Pietarin asukkaille,
jotka rakastavat ostosmatkoja ja matkustamista Suomeen – jokaviikkoinen liite Kädestä käteen -lehdessä (Iz ruk v ruki).

YHTEYSTIEDOT

ILMOITUSHINNAT

Ei-kaupallinen yhdistys Mosaiikki ry julkaisee
FinRusMedia-hankkeen puitteissa ja yhteistyössä
mediaholding-yhtiö RIAL-Pronto-kustantamon kanssa
Suomalaista Mosaiikkia.

Hintoihin lisätään ALV 24 %

Koko

Kuukausipaketti
Ilmoituksen julkaisu 4 kertaa*

FinRusMedia-projekti

1/12 A3

290€/4 julk. kertaa (72,50€/julk. kerta)

Ilmoitukset ja aineistot:
puh. 040 0293757, 045 853 8308
finrusmedia@mosaiikki.info
www.finrusmedia.org

1/8 A3

450€/4 julk. kertaa (112,50€/julk. kerta)

1/4 A3

720€/4 julk. kertaa (180€/julk. kerta)

1/2 A3

1 260€/4 julk. kertaa (315€/julk. kerta)

Mosaiikki ry

1/1 A3

2 300€/4 julk. kertaa (575€/julk. kerta)

Sepänkatu 14 A 7, 40720 Jyväskylä
mosaiikki@mosaiikki.info
Toiminnanjohtaja: Tatjana Doultseva
Puh. +358 40 029 3757
e-mail: tatjana.doultseva@mosaiikki.info

* Asiakkaan toiveen mukaan ilmoitus julkaistaan 4 kertaa
kuussa tai 4 kertaa neljän kuukauden aikana.

Koko

Vuosipaketti
Ilmoituksen julkaisu 48 kertaa vuodessa

RIAL-Pronto-kustantamo

1/12 A3

2 700€/48 julk. kertaa (56,25€/julk. kerta)

Office 601A, 29,18th Line V.O.
St.Petersburg, 199178, Russia.
Puh. +7(812)320-54-80, +7(812)320-61-64
www.rial-pronto.ru, www.rial-pronto.ru

1/8 A3

3 800€/48 julk. kertaa (79,17€/julk. kerta)

1/4 A3

5 200€/48 julk. kertaa (108,33€/julk. kerta)

1/2 A3

10 080€/48 julk. kertaa (225€/julk. kerta)

1/1 A3

17 100€/48 julk. kertaa (356,25€/julk. kerta)

FORMAATTI
A3-koko.
Ilmestyy maanantaisin.
Painos 60 000 kappaletta kuukaudessa.
Laajuus 8 sivua.
Jaetaan paikkoihin, joissa käy keskiluokkaa ja liikemiehiä.

ILMOITUSKOOT

MAINOSHINTAAN SISÄLTYY
Mainosmateriaalin käännös venäjäksi, suunnittelutyö,
Suomalaisen Mosaiikin jakelu Pietarissa 4 kertaa kuussa
enemmän kuin 778 kohteessa, ilmainen jakelu Pietarin
metroasemilla, kauppakeskuskuksissa, tapahtumissa
ja messuilla, Suomalaisen Mosaiikin Pdf-version julkaisu ja
markkinointi verkossa mm. sosiaalisissa verkoissa.
Vuosipaketin ilmoitusta voi muuttaa/päivittää 4 kertaa
vuoden aikana maksutta.

PÄIVITÄ ILMOITUS -PALVELU
Jos olet kiinnostunut muuttamaan mainoksesi sisältöä
kuukausittain tai jopa viikoittain, käytä Päivitä ilmoitus
-palvelua. Voit muuttaa tekstiä ja mainoksen graafista
muotoilua toivomuksiesi mukaan. Hintaan sisältyy: käännös
suomesta venäjän kielelle, graafinen muotoilu, kuvan ja
muun materiaalin käsittely.
Palvelun hinta: kuukausipaketin ilmoitukset - 50€/päivitys,
vuosipaketin ilmoitukset - 40€/päivitys.

www.finrusmedia.org/fi/suomalainen-mosaiikki

KAMPANJAT JA TARJOUKSET
Kaksi julkaisukertaa ilmaiseksi!
Tilamalla mainoksesta kahdeksan julkaisukertaa, mainostaja maksa vain kuudesta! Ilmoitus kooltaan 1/12A3
(130x60 mm) maksaa vain 435€ /8 julkasukertaa
kampanjan puitteissa, eli yksi julkaisukerta maksaa vain
54,38€. Norm. hinta on 580€/8 julkasukertaa.

Joka 10. asiakas
Joka kymmenes mainostaja saa 10 % alennuksen ilmoitushinnoista.

Media holding-yhtiö RIAL-Pronto-kustantamo ottaa vuosittain osaa kiinteistö- ja rakennusalan näyttelyihin ja messuille,
levittäen ja mainostaen niissä mainosjulkaisujaan. Monivuotinen kokemus on osoittanut, että juuri näissä tapahtumissa käy yritysten edustajien lisäksi myös suuri osa Pietarin
asukkaista. Levittämällä Suomalainen Mosaiikki -mainosliitettä Kädestä käteen -lehden kanssa suurissa markkinointitapahtumissa päätyy mainos suoraan potentiaalisten
asiakkaiden käsiin.

Levittäminen verkossa
• Jokainen Suomalaisen Mosaiikin numero julkaistaan
PDF-muodossa sivuilla irr.spb.ru, rial-pronto.ru ja finrusmedia.org.
• Ilmoitus jokaisesta Suomalaisen Mosaiikin numeron
julkaisusta sekä linkki PDF-versioon lähetetään sähköisissä uutiskirjeissa RIAL-Pronto-kustantamon yhteistyökumppaneille (yli 30 000 osoitetteeseen).
• Jokaisen Suomalaisen Mosaiikin numeron julkaisusta
ilmoitetaan RIAL-Pronto-kustantamon virallisissa
ryhmissä Pietarin ja koko Venäjän suurimmassa sosiaalisen median verkossa VK.com (V Kontakte) eli ”Venäjän
Facebookissa”.
• Suomalaisen Mosaiikin ilmoituksen voi julkaista sivulla
utrospb.ru yhdessä PDF-version linkin kanssa.

Vakioasiakas on paras asiakas
Ostamalla ilmoitustilaa Suomalaisesta Mosaiikista yli kolme
kertaa vuodessa saat 15 % alennuksen mistä tahansa
ilmoitustilasta neljännestä ilmoituskerrasta alkaen.

Kaverialennus-kampanja
Esittele meille kaverisi, niin voit saada alennusta. Jos kaveristasi tulee asiakkaamme, saat 10 % alennuksen oman
mainoksesi hinnasta.

Apua RuFi:lle
Jos tuet Mosaiikki ry:n lastenprojekti RuFi:n toimintaa
40€:lla, saat vastalahjaksi 20€ alennuksen mistä tahansa
ilmoitustilasta. Vuosipaketin tilaajalle alennus on 2 % mistä
tahansa ilmoitustilasta. (Lue lisää projektista: www.mosaiikki.info/rufi)

LEVITYSKEINOT
Ilmainen jakelu kauppakeskuksissa
Suomalainen Mosaiikki -mainosliite Kädestä käteen
-lehdessä on säännöllisessä jakelussa Pietarin seuraavissa
kauppakeskuksissa:
• Karusel-hypermarketit - 14
• Lenta-hypermarketit - 13
• Domovoi-hypermarketit- 5
• Galereja 1814 -kauppakeskus»
• Evrika-kauppakeskus
• Juzhni Poljus -kauppakeskus
• Rumba-kauppakeskus
• Radius-kauppakeskus
• Ijun-kauppakeskus
• River House -kauppakeskus
• Frantsuzski Bulvar -kauppakeskus
• Rodeo Draiv -kauppakeskus
• Neptun-kauppakeskus
• Elektra-kauppakeskus
• Senator-business-keskukset.

Myyntipisteet
• Metropress OOO (190 kioskia)
• Neva-Press ZAO (13 tukku- ja vähittäiskauppaa)
• Sojuspechat ZAO (153 kioskia)
• Krasnogvardeiskoe MRA,
• Sojuzpechat - ZAO (57 kioskia)
• Pressa OOO (44 kioskia)
• Nika OOO (38 kioskia)
• Novaja Pressa OOO (48 kioskia)
• Rospechat ZAO (127 kioskia)
• Pressa 24 OOO (21 kioskia)
• Nevoblpechat ZAO
• Okej-hypermarketit - 30
• 63 pientukkukauppaa (yksityisyrittäjiä)
• Toimitukselliset pisteet - 9

Ilmainen jakelu tapahtumissa ja messuilla
Vuodesta 2014 alkaen Suomalaista Mosaiikkia levitetään
Kädestä käteen -lehden liitteenä kaikissa tapahtumissa
ja messuilla, joille RIAL-Pronto-kustantamo osallistuu.

LUKIJAT
Julkaisu on suunnattu pietarilaisille suomalaisista tavaroista
ja palveluista kiinnostuneille henkilöille.
Laaja lukijakunta – 25–45-vuotiaat naiset ja miehet, jotka
ovat määrätietoisia ja energisiä, joilla on keskimääräiset
tai korkeat tulot, joten heidän toiveensa ja tarpeensa on
mahdollista toteuttaa rahallisesti. (TNS Globalin antamien
tietojen mukaan syyskuusta 2011 – helmikuuhun 2012).

KÄDESTÄ KÄTEEN -LEHTI
Kädestä käteen (Iz ruk v ruki) on päivittäin ilmestyvä yksityisilmoituslehti, jota on julkaistu Pietarissa vuodesta 1991
lähtien. Saapuneiden ilmoitusten teknisen käsittelyn nopea
tahti suo lukijalle mahdollisuuden saada kaikkein tuoreinta ja ajankohtaisinta tietoa 3 kertaa viikossa painetussa
muodossa ja joka päivä sivulla www.irr.spb.ru. Se kuuluu
Kädestä käteen -lehtiryhmään, jota julkaistaan
yli 94 Venäjän, Kazakstanin ja Ukrainan kaupungissa.

Kädestä käteen -lehten formaatti
Julkaisumuoto – A3, koko 64–80 sivua,
painosmäärä 10 000–15 000 kpl, ilmestyy viikottain maanantaisin, keskiviikkoisin ja perjantaisin.

MITEN ILMOITUS JÄTETÄÄN
1.

Lähetä ilmoitusteksti (venäjäksi tai suomeksi) ja aineistot
osoitteeseen finrusmedia@mosaiikki.info.

2.

Ilmoita viestissä ilmoituksen koko ja tilauksen kesto
tai valitsemasi paketti.

3.

Lähetämme sinulle tilausvahvistus ja maksuteidot.

4.

Kun maksu on suoritettu lähetämme sinulle valmiin
venäjänkielisen ilmoitusversiosi tarkistusta/hyväksyntää
varten, jonka jälkeen ilmoituksesi on valmis lähetettäväksi painoon.

Aloitamme työn asiakkaan kanssa vasta saatuamme
tilauksesta maksun kokonaisuudessaan.
Kyseinen vaatimus perustuu siihen, että Mosaiikki ry saa
rahoitusavustusta vain hyväntekeväisyysprojektiensa toteuttamiseen. FinRusMedia-projektiin avustusta ei myönnetä.
Sen lisäksi suurimman osan työstä tekee partnerimme
RIAL-Pronto-kustannusyhtiö.

www.finrusmedia.org/fi/suomalainen-mosaiikki

