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Suomalainen Mosaiikki 

 Suomalainen Mosaiikki (Finskaja Mozaika) – mainoksia Suomesta  

niille Pietarin asukkaille, jotka rakastavat ostosmatkoja ja matkustamista Suomeen – jokaviikkoinen liite 

Kädestä käteen -lehdessä (Iz ruk v ruki).  

 

 Kädestä käteen –lehti on yksi Pietarin suurimmista ja suosituimmista mainoslehdistä. Se kuuluu Kädestä käteen -

lehtiryhmään, jota julkaistaan yli 94 Venäjän, Kazakstanin ja Ukrainan kaupungissa. 

 

 Ei-kaupallinen yhdistys Mosaiikki ry julkaisee FinRusMedia-hankkeen puitteissa  

ja yhteistyössä media holding-yhtiö RIAL-Pronto-kustantamon kanssa  

Suomalaista Mosaiikkia. 

 

RIAL-Pronto on yksi Pietarin suurimmista kustantamoista, joka julkaisee valtavan määrän julkaisuja Pietarissa ja 

Luoteis-Venäjällä. 
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Vain laadukkaita tuotteita ja palveluita! 
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Suomalainen Mosaiikki 

 A3-koko 

 

 Ilmestyy maanantaisin 

 

 Painos 60 000 kappaletta kuukaudessa 

 

 Laajuus 8 sivua 

 

 Jaetaan paikkoihin, joissa käy keskiluokkaa ja liikemiehiä. 

 

 Sopiva otsikointi ja mainosten monimuotoisuus tekevät mahdolliseksi erilaisten 
tuotteiden ja palveluiden mainostamisen Suomesta.  

 

 Neljä kertaa kuussa ilmestyvä julkaisu antaa lukijalle kaikkein tuoreimmat ja 
ajankohtaisimmat tiedot. 
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Levityskeinot 

 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. 

 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 
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Myyntipisteet Ilmainen jakelu kauppakeskuksissa 
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Levityskeinot 

Ilmainen jakelu Pietarin metroasemilla 

 

 Suomalainen Mosaiikki -mainosliite Kädestä käteen -lehdessä on ilmaisjakelussa 

Pietarin metron eri asemien ovilla jakeluun tarkoitetuissa paikoissa. 

 

 Joka kerta ilmaisjakelu tapahtuu metron eri asemilla. 

 

 Tällaisen mainospolitiikan ansiosta suuri osa pietarilaisista saa ilmaiseksi 

Suomalaisen Mosaiikin tuoreen numeron suoraan käteen ja voi hyödyntää 

edullisia mainostarjouksia Suomesta. 
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Levityskeinot 

Suomalainen Mosaiikki -liitteen levittäminen verkossa 
Tarjoamme seuraavanlaista apua ilmoituksesi levitykseen sähköisessä muodossa: 

 

 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. 
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http://irr.spb.ru/
http://rial-pronto.ru/
http://rial-pronto.ru/
http://rial-pronto.ru/
http://finrusmedia.org/fi/
http://vk.com/
http://utrospb.ru/
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Levityskeinot 

Ilmainen jakelu tapahtumissa ja messuilla 

 

 Vuodesta 2014 alkaen Suomalaista Mosaiikkia levitetään Kädestä käteen -lehden 

liitteenä kaikissa tapahtumissa ja messuilla, joille RIAL-Pronto-kustantamo 

osallistuu. 

 

 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.  
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Levittämällä Kädestä käteen (Iz ruk v ruki) -lehteä suurissa markkinointitapahtumissa päätyy mainos 

suoraan potentiaalisten asiakkaiden käsiin. 
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Suomalaisen Mosaiikin 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. He tarvitsevat hyviä tarjouksia 

tuotteista ja palveluista, kiinteistöistä, opiskelusta ja työpaikoista niin itselleen 

kuin yrityksilleen. (TNS Globalin antamien tietojen mukaan syyskuusta 2011 – 

helmikuuhun 2012) 

 

5.2.2014 Suomalainen Mosaiikki -mainosliitteen esitys 8 

Lukijakunnan sydän – 25-45-vuotiaat naiset, koska erityisesti naiset tekevät ostoksia. 
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Lukijat 

Uskomatonta, mutta totta! 

 
 Pietarin viidestä miljoonasta asukkaasta 60 % ei ole vielä kertaakaan käynyt 

Suomessa, vaikka joka vuosi Suomeen saapuu ensimmäiselle matkalleen 100 000–
200 000 venäläistä turistia. Tämän vuoksi venäläisten houkuttelemisessa Suomeen 
juuri Pietarista piilee suuri potentiaali. 

 

 

 

 

 Suomalaisten tuotteiden ja palveluiden myynnin kasvattamiseen on siis olemassa 
todellisia, tähän mennessä toteutumattomia mahdollisuuksia. Esimerkiksi vuonna 
2012 Venäjän kansalaiset kuluttivat Suomessa 1,2 miljardia euroa. Eikö olekin 
vaikuttava summa? 
 
Miksi emme siis kasvattaisi sitä? Tähän meillä on kaikki mahdollisuudet! 
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Vuonna 2012 Venäjän kansalaiset kuluttivat Suomessa 1,2 miljardia euroa! 
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Ilmoituskoot 
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Ilmoitushinnat 
Hintamme ovat parhaimpia kaikkien muiden suomalaisten 

mainosjulkaisujen joukossa Venäjän markkinoilla.  
Huom! Hintoihin lisätään ALV 24 % 

Ilmoituksen 

koko 
KUUKAUSIPAKETTI VUOSIPAKETTI 

Ilmoituksen julkaisu 4 kertaa kuussa 

(tai asiakkaan toivon mukaan kerran kuussa neljän 

kuukauden aikana) 

Ilmoituksen julkaisu 48 kertaa vuodessa 

1/12 A3 

(130x60 mm) 
290€/4 julk. kertaa (72,50€/julk. kerta) 2 700€/48 julk. kertaa (56,25€/julk. kerta, säästät 780€ vuodessa) 

1/8 A3 

(130x100 mm) 
450€/4 julk. kertaa (112,50€/julk. kerta) 

* 590 – 700€/julkaisu 

3 800€/48 julk. kertaa (79,17€/julk. kerta, säästät 1 600€ vuodessa)  

* 4 200 – 7 140€/10-12 julk. kertaa (350 – 714€/julkaisu) 

1/4 A3 

(263x100 mm) 
720€/4 julk. kertaa (180€/julk. kerta) 

* 950 – 1 300€/julkaisu 

5 200€/48 julk. kertaa (108,33€/julk. kerta, säästät 3 440€ vuodessa) 

* 6 650 – 12 990€/10-12 julk. kertaa  (554,17 – 1 299€/julkaisu) 

1/2 A3 

(263x195 mm) 
1 260€/4 julk. kertaa (315€/julk. kerta) 

* 1 650 – 2 500€/julkaisu 

10 080€/48 julk. kertaa (225€/julk. kerta, säästät 5 040€ vuodessa) 

* 11 500 – 25 500€/10-12 julk. kertaa  (958,33 – 2 550€/julkaisu) 

1 A3 

(263x395 mm) 
2 300€/4 julk. kertaa (575€/julk. kerta) 

* 2 900 – 4 000€/julkaisu 

17 100€/48 julk. kertaa (356,25€/julk. kerta, säästät 10 500€ 

vuodessa) 

* 18 600 – 40 800€/10-12 julk. kertaa  (1 550 – 4 080€/julkaisu) 
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* Hinnat verrattuna muihin julkaisuihin, jotka mainostavat suomalaisia tuotteita ja palveluita venäläisille kuluttajille. 
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Ilmoitushintaan sisältyy 

 Mainosmateriaalin käännös venäjäksi. 

 Suunnittelutyö. 

 Suomalaisen Mosaiikin jakelu Pietarissa 4 kertaa kuussa enemmän kuin 778 kohteessa. 

 Ilmainen jakelu Pietarin metroasemilla. 

 Ilmainen jakelu tapahtumissa ja messuilla. 

 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. 

5.2.2014 Suomalainen Mosaiikki -mainosliitteen esitys 12 

http://irr.spb.ru/
http://rial-pronto.ru/
http://rial-pronto.ru/
http://rial-pronto.ru/
http://finrusmedia.org/fi/
http://finrusmedia.org/fi/
http://vk.com/
http://utrospb.ru/
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Päivitä ilmoitus -palvelu 

Jos olet kiinnostunut muuttamaan mainoksesi sisältöä kuukausittain  
tai jopa viikoittain, esimerkiksi, ilmoittaessasi alennuksistanne ja tarjouksistanne,  
käytä Päivitä ilmoitus -palvelua. 

 

Voit näin muuttaa niin tekstiä kuin myös mainoksen graafista muotoilua toivomuksiesi mukaan.  

 

Palveluun sisältyy:  
 käännös suomesta venäjän kielelle 

 graafinen muotoilu 

 kuvan ja muun materiaalin käsittely.  

 

Palvelun hinta on VAIN 50€/kerta. 

 

Huomio, vuosipakettien haltijat! 

 
 Vuosipakettien haltijoilla on mahdollisuus muuttaa täysin ILMAISEKSI mainoksen sisältöä (grafiikkaa, kuvia, 

tekstiä jne.) neljästi vuodessa tai sesonkien mukaan: syksy, talvi, kevät, kesä. 

 Jos haluat muuttaa mainosten sisältöä tätä useammin (esim. kuukausittain tai viikoittain erilaisista tarjouksista 
ja kampanjoista ilmoittaminen), vuosipakettien hankkijoilla tämä palvelu maksaa VAIN 40€/kerta. 
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 Tilaa 1/12 A3 mainoksesta kahdeksan julkaisukertaa, maksa vain kuudesta! 

 

 Asiakkaan toivomuksen mukaan ilmoitus julkaistaan: 
– neljä kertaa kuukaudessa kahden kuukauden aikana, joka maanantaina 

– tai yhden kerran kuukaudessa kahdeksan kuukauden aikana. 

 

 Ilmoitus kooltaan 1/12 A3 (130x60 mm) maksaa vain 435€ /8 julkasukertaa kampanjan puitteissa. 

Näin ollen yksi julkaisukerta maksaa vain 54,38€. 

 

 Ilman alennusta kahdeksan julkaisukerran hinta on 580€ 

 
Lue lisää kampanjasta >> 

(www.finrusmedia.org   -> Suomalainen Mosaiikki -> Kampanjat ja tarjoukset) 
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Kampanjat ja tarjoukset 

Kaksi julkaisukertaa ilmaiseksi! 

http://finrusmedia.org/fi/suomalainen-mosaiikki/kampanjat-ja-tarjoukset
http://finrusmedia.org/fi/suomalainen-mosaiikki/kampanjat-ja-tarjoukset


www.finrusmedia.org 

 Ainoastaan nyt tarjouksessa on kokosivun ilmoitus 1 А3 (263x395 mm) puoleen hintaan  

vain 1150€/ 4 julkaisukertaa kuukauden kuluessa.  

 Näin ollen kokosivun 1 A3 ilmoituksen hinta on VAIN 287,50€ yhdestä julkaisukerrasta! 

 

 Erinomainen mahdollisuus kaupungeille ja kunnille sekä myös yrityksille yhteisvoimin mainostaa 

oman alueensa palveluja. 

 

 1A3 ilmoituksen normaalihinta on 2 300 € / 4 julkaisukertaa. 

 
Lue lisää kampanjasta >> 

(www.finrusmedia.org   -> Suomalainen Mosaiikki -> Kampanjat ja tarjoukset) 
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Kampanjat ja tarjoukset 

Kokosivun A3 ilmoitus 

puoleen hintaan! 

http://finrusmedia.org/fi/suomalainen-mosaiikki/kampanjat-ja-tarjoukset
http://finrusmedia.org/fi/suomalainen-mosaiikki/kampanjat-ja-tarjoukset
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 Esittele meille kaverisi, niin voit saada alennusta. Jos kaveristasi tulee 

asiakkaamme, saat 10 % alennuksen oman mainoksesi hinnasta. Tarjous 

koskee kaikenkokoisia ilmoitustiloja. 

 

 Huomaa, että tarjous koskee myös vuosipaketin ostajia. 
 

Kampanja on voimassa koko FinRusMedia-projektin toiminnan ajan. 

 

 

 

Lue lisää kampanjasta >> 

(www.finrusmedia.org   -> Suomalainen Mosaiikki -> Kampanjat ja tarjoukset) 
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Kampanjat ja tarjoukset 

Kaverialennus-kampanja 

http://finrusmedia.org/fi/suomalainen-mosaiikki/kampanjat-ja-tarjoukset
http://finrusmedia.org/fi/suomalainen-mosaiikki/kampanjat-ja-tarjoukset
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 Joka kymmenes mainostaja saa 10 % alennuksen 

ilmoitushinnoista. 

 

 Lähettäessäsi ilmoituksesi meille, et osaa edes aavistaa, että onnetar voi yllättäen 

hymyillä juuri sinulle. Ja näin käykin, jos satut olemaan kymmenes ilmoittaja.  

 

 Huomaa, että tämä kampanja koskee myös vuosipaketin tilaajia. 

 
Kampanja on voimassa koko FinRusMedia-projektin toiminnan ajan. 

 

Lue lisää kampanjasta >> 

(www.finrusmedia.org   -> Suomalainen Mosaiikki -> Kampanjat ja tarjoukset) 
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Kampanjat ja tarjoukset 

Joka 10. asiakas 

http://finrusmedia.org/fi/suomalainen-mosaiikki/kampanjat-ja-tarjoukset/
http://finrusmedia.org/fi/suomalainen-mosaiikki/kampanjat-ja-tarjoukset/
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Jos tuet lastenprojekti RuFi:n toimintaa 40€:lla, saat vastalahjaksi 

20€ alennuksen mistä tahansa ilmoitustilasta. 

 

Vuosipaketin tilaajalle alennus on 2 % mistä tahansa ilmoitustilasta. 

 
Lue lisää RuFi-hankkeesta >> 

(www.mosaiikki.info/rufi_fi.php) 

 

Kampanja on voimassa koko FinRusMedia-projektin toiminnan ajan. Tarjousta ei voi yhdistää muihin alennuksiin ja tarjouksiin. 

 

 

Lue lisää kampanjasta >> 

(www.finrusmedia.org   -> Suomalainen Mosaiikki -> Kampanjat ja tarjoukset) 

 

5.2.2014 Suomalainen Mosaiikki -mainosliitteen esitys 18 

Kampanjat ja tarjoukset 

Apua RuFi:lle 

http://mosaiikki.info/rufi_fi.php
http://mosaiikki.info/rufi_fi.php
http://mosaiikki.info/rufi_fi.php
http://mosaiikki.info/rufi_fi.php
http://mosaiikki.info/rufi_fi.php
http://mosaiikki.info/rufi_fi.php
http://finrusmedia.org/fi/suomalainen-mosaiikki/kampanjat-ja-tarjoukset/
http://finrusmedia.org/fi/suomalainen-mosaiikki/kampanjat-ja-tarjoukset/
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 Tämän kampanjan tarjoaman alennuksen voi saada ostamalla 

ilmoitustilaa Suomalaisesta Mosaiikista yli kolme kertaa vuodessa.  

 

 Tällaisille asiakkaille annamme 15 % alennuksen mistä tahansa ilmoitustilasta 

neljännestä ilmoituskerrasta alkaen. 

 

 Huomaa, että tämä alennus ei koske vuosipaketteja. 

 
Kampanja on voimassa koko FinRusMedia-projektin toiminnan ajan. 

 

 

Lue lisää kampanjasta >> 

(www.finrusmedia.org   -> Suomalainen Mosaiikki -> Kampanjat ja tarjoukset) 
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Kampanjat ja tarjoukset 

Vakioasiakas on paras asiakas 

http://finrusmedia.org/fi/suomalainen-mosaiikki/kampanjat-ja-tarjoukset/
http://finrusmedia.org/fi/suomalainen-mosaiikki/kampanjat-ja-tarjoukset/
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Me työskentelemme edullisesti ja luotettavasti.  

Ja sinä vielä harkitset?! 

 

 

 Puh. +358 40 0293757 
 finrusmedia@mosaiikki.info 

 www.finrusmedia.org  

 

5.2.2014 Suomalainen Mosaiikki -mainosliitteen esitys 20 

Ota meihin yhteyttä 

mailto:finrusmedia@mosaiikki.info
http://www.finrusmedia.org/

