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Skanssiaiset tulevat taas  
– ole mukana mainonnassa!

Skanssiaisten suorajakeluna ilmestyvä tarjouslehti jaetaan kotitalouksiin tapahtumaa 
edeltävällä viikolla yli 140 000 kappaleen painoksena. Tarjouslehden tarkoituksena on 

hintakampanjan myynninedistäminen ja lehden sisältö on tuttuun tapaan varattu liikkeiden 
mainostilaksi. Kannattaa siis olla mukana riittävän isolla alennusprosentilla tai muuten 

hyvillä tarjouksilla, jotka houkuttelevat väkeä ostoksille!

Skanssiaisten aikana koko kauppakeskuksemme täyttyy kaupungin parhaita tarjouksia 
metsästävistä asiakkaista. Skanssiaisten menestys on kiinni sinusta ja liikkeestäsi, joten 
panosta päivittäin vaihtuviin tuotetarjouksiin, houkuttele asiakkaita huippuedullisilla hinnoilla 
ja kiinnitä huomiota esillepanoon sekä myymäläsomistuksiin! Asiakkaille kannattaa tarjota joka 
päivä uusia sisäänvetotuotteita ja Skanssiaisia varten hankittuja erikoistuote-eriä. Liikkeille on 
tarjolla runsaasti ilmaista markkinointia, joten ota siitä hyöty irti!

• Kaikille Skanssin liikkeille on varattu kuvastosta maksutta kuvallinen mainostila jokaiselle 
Skanssiaispäivälle. 

• Tarjouksen tulee olla kuvallinen eikä samaa kuvaa tai tarjousta saa käyttää useampana 
päivänä. 

• Vaihtoehtoisesti yksi tarjous voi olla voimassa koko viikon, jolloin saatte jättää lisäksi 4 
ilmaista päiväkohtaista tarjousta. 

• Lehteen on myös mahdollista ostaa puolen sivun ja koko sivun mainoksia.
• Tarjoukset sijoitetaan lehteen mahdollisuuksien mukaan tuoteryhmittäin.

Mainostoimisto Frank kokoaa ilmoitukset painovalmiiksi seuraavalla sivulla olevan mallin 
mukaisesti.





AINEISTOJEN TOIMITUS  
MAINOSTOIMISTO FRANKILLE
Aineistot toimitetaan Mainostoimisto Frankin 
järjestelmän kautta. Aineiston toimitus on 
ilmoitusvaraus kampanjalehteen. Aineistojen 
viimeinen toimituspäivä on sekä tuotetietojen 
ja kuvien että valmiiden koko- ja puolen sivun 
ilmoitusten osalta su 26.1. Tämän jälkeen 
toimitettavat aineistot eivät ehdi mukaan kuvastoon! 
Mainostoimisto Frank taittaa lehden ja toimittaa 
sen tarkastettavaksi ti 4.2. klo 9 mennessä, jonka 
jälkeen liikkeillä on 2 työpäivää aikaa hyväksyä tai 
kommentoida ilmoitukset. Vastuu ilmoitusten sisällön 
tarkistamisesta on liikkeillä. Emme ota vastuuta 
tarkistamattomien ilmoitusten virheistä.

LISÄTIEDOT
skanssi@wearefrank.fi

AIKATAULU

su 26.1. mennessä
liikkeiden aineistojen toimitus

ti 4.2. klo 9 mennessä
tarjouslehti liikkeille kommentoitavaksi

to 6.2. klo 9 mennessä
liikkeiden mahdolliset kommentit

to 27.2. alkaen
kuvaston jakelu

ke 4.3. – su 8.3.
Skanssiaiset

Pääset jättämään ilmoitusaineistosi tästä linkistä:

https://magasiini.fi/skanssiaiset

1–5 ILMAISTA TUOTEKUVAPAIKKAA
Toimitettava aineisto:
• Liikkeen nimi
• Tuotenimi
• Tuotekuvaus
• Kategoria
• Normaalihinta
• Alennettu hinta
• Alennusprosentti
• Voimassaolopäivä (tai ke–su)
• Kuva (mielellään syvätty, rgb tai cmyk, jpg tai tiff, koko 
vähintään 50 x 50 mm, resoluutio 300 dpi)

Tuotetietoja ei muokata taittovaiheessa, eli niiden pitää olla valmiita suoraan kuvas-
tossa käytettäväksi. Tuotenimestä pitää selkeästi käydä ilmi, mikä tuote on kyseessä: 
esimerkiksi ”Berlin-takki”, ei pelkkä ”Berlin”. Muistathan mainita tarjouksen tuote-
erän suuruuden tai tarjouksen rajallisuuden. Ilmaisissa tuotepaikoissa ei voi käyttää 
valmiita mainoksia.

VALMIIT AINEISTOT
Voit mainostaa myös omalla ilmoituksella.  
Ilmoitus toimitettava painovalmiina PDF-tiedostona, ilman 
leikkuuvaroja tai -merkkejä.

1/1-sivun mainokset 
• 1 kpl (500 € + alv)
• 2 kpl (1000 € + alv)
• 3 kpl (1400 € + alv)
• 4 kpl (1800 € + alv)

1/2-sivun mainokset 
• 1 kpl (340 € + alv)
• 2 kpl (680 € + alv)

Hintoihin lisätään alv 24 %.

FRANKIN MAINOSTUOTANTO
Voit toimittaa kuvat ja tekstit Mainostoimisto Frankille taitettavaksi 
alk. 250 € + ALV. 

FRANKIN SOMENOSTE
Nosta Skanssiaisten tarjouksesi omiin somekanaviisi! 
• Instagram ja Facebook stories yhteensopiva video  
• 1 video kaikista tarjouksista + erilliset 10s. videot  
päiväkohtaisista tarjouksista (250 € + alv). 
Katso esimerkki ilmoittautumissivustolta!

1/1
185 x 272 mm

1/2
185 x 134 mm

1/2
90 x 272 mm

AINEISTOJEN TOIMITUS JA AIKATAULU



SKANSSIAISTEN MEDIAT
• Printtimainonta Turun Sanomissa, Åbo Underrättelserissä, Aamusetissa, 

(Itä-, Länsi- ja Vakka-Suomen lehdet)
• TV-mainonta MTV3:lla ja Nelosella
• Radiomainonta seuraavilla kanavilla: City, Iskelmä, Auran Aallot, Nostalgia ja uusi 

Bauer Median julkaisema ‘90-kanava
• Digiscreen-mainonta Turussa Blipin ja Medialiigan tauluilla sekä kahdella 

digiscreenillä Salossa
• Abribus-mainonta bussipysäkeillä
• Bussimainonta
• Bannerimainontaa verkossa sekä sähköinen julkaisulehdestä

10 v

K E S K I V I I K O S T A  S U N N U N T A I H I N !

Tarjoukset voimassa  
vain tänään!

SKANSSIAISET KE–SU
SKANSSIAISET KE–SU


