
Aromi, Evento ja Shaker ovat oman toimialansa vahvimpia medioita jokaisessa 

kanavassaan. Lehdet ovat toiminnaltaan kolmiulotteisia, ja mainostajalle on 

näin käytössä median printtiversio, kotisivut, sosiaalinen media, uutiskirjeet ja 

tapahtumat. 

Printtilehti on elämys ja siihen uppoudutaan ajan kanssa. Sosiaalinen media  

tarjoaa nopeaa ja innostavaa viestintää Facebookissa sekä Instagramissa. 

Nettisivuilla kerromme ajankohtaisista asioista, ja siellä julkaistaan juttuja 

aktiivisesti printtilehtien ilmestymisten välissä. Lehtien uutiskirjeet tarjoavat 

mainostajille valtavan potentiaalin tavoittaa kohderyhmä. Tapahtumia teemme 

mainostajien kanssa räätälöiden ne aina aikataulun ja tarpeen mukaisiksi.

Valjasta kaikki kanavat käyttöösi!
Kumppaniblogit, bannerit, podcastit, vlogit, postaukset ja uutiskirjeet.

Moninkertaista helposti asiakaspotentiaalisi ja ohjaa tehokkaasti oikeasta 

kohderyhmästä liikennettä sivuillesi. Yhdistelemällä saat näkyvyyden triplasti 

pidempikestoiseksi.

Kumppaniblogi ja some ovat tehokkaita,  
mutta mistä sisältöä?
Kirjoittaminen on helpompaa kuin luulisi. Aiheet löytyvät jokapäiväisestä työstä, 

puheenaiheista, ongelmien ratkaisuista, innostavista ideoista ja tulevaisuutta 

raivaavista haasteista. Blogi on parhaimmillaan kirjoitus, joka ei mainosta 

mitään, vaan herättää lukijan mielenkiinnon tarjoamalla hyödyllistä tietoa 

arkeen. Onnistunut kirjoitus lähentelee ansaitun median tasoa, se hurmaa lukijan 

taustatiedoilla, arvomaailmalla tai yllättävällä yksityiskohdalla. Se kertoo tarinan ja 

antaa lisäarvoa tuotteille tai palveluille.

Videoblogin ja podcastin mahdollisuudet ovat rajattomat. Osaavat ja ketterät 

kumppanimme tekevät, tuottavat, ideoivat, leikkaavat ja koostavat. Kaikki onnistuu. 

Jos teillä on jo kaikki valmiina, materiaalin julkaisu onnistuu vaikka heti.

Uutiskirjeitä, Evento Offersia ja Shaker Offersia julkaisemme aikataulutetusti. 

Offers on toimitettu kokonaisuus markkinointiviesteistä. Median omissa 

uutiskirjeissä varataan tila yhdelle kumppanille/kirje.

Meillä on hyviä tuottajia takataskussa. Jos tarvitset kirjoitusapua, autamme 

mielellämme.

Yhdistele kanavat tehokkaasti
Kumppaniblogit
• Yksi blogikirjoitus 750 € 
•  Kolme blogikirjoitusta 1 500 € 
•  Rajaton bloggaus 2 500 €/vuosi

Teksti, kuva, video, linkit mainostajalta 
julkaisuvalmiina.

Uutiskirje
•  1 000 €/kirje

Offersit
•  Evento Offers 850 €/julkaisu 
•  Shaker Offers 650 €/julkaisu

Podcastit
•  Tuotanto ja julkaisu esim. 
 advertoriaalista 1 000 €/julkaisu

Bannerit, sivuston yläkaruselli
•  1 kk 800 € 
•  3 kk 2 000 € 
•  6 kk 3 500 € 
•  12 kk 6 500 €

Hintoihin lisätään 24 % arvonlisävero.

Kiinnostuitko uusista mahdollisuuksista? 
Jutellaan pian lisää ja mietitään teille paras 
kokonaisuus. Myös PRO, Evento Awards, 
koulutukset ja seminaarit tarvitsevat 
kumppanuuksia!
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