


KUULIJAMME OVAT
Ostovoimaisia

Paikallisia
Kuluttajia
Päättäjiä

MAINOSKAMPANJA PIRMEDIOIDEN PAIKALLISLEHDISSÄ  
TEHOSTAA MARKKINOINTIASI ENTISESTÄÄN
Tarjoamme asiakkaillemme mahdollisuuden 
laajentaa radion mainoskampanjaansa hel-
posti Pirmedioiden kuuteen paikallislehteen. 
Akaan Seutu, Lempäälän-Vesilahden Sano-
mat, Oriveden Sanomat, Pirkkalainen, Sy-

dän-Hämeen Lehti ja Ylöjärven Uutiset tuovat 
loistavan lisän ja tehon markkinointiisi sekä 
printtinä että diginä. Yhteensä Radio SUN, 
Kiakkoradio ja kuusi paikallislehteä tavoittavat 
jopa 200 000 pirkanmaalaista joka viikko.

RADIO SUN TAVOITTAA PAIKALLISET KULUTTAJAT JA PÄÄTTÄJÄT
Radio SUN on Pirkanmaan kuunnelluin paikallisradio, 
ja kanava tavoittaa noin 53 000 kuulijaa joka viikko. 
Kuunteluaika on keskimäärin 464 minuuttia viikossa. 
(KRT 6–11/2022.)Paikallisen radiokanavan aalloilla ja 
verkossa markkinointisi kohdataan varmasti luotetta-
vassa mediaympäristössä. Radio on kuin ystävä, jo-
hon luotetaan, ja siellä saat yrityksesi äänen kuuluviin. 
Kuulijoitamme ovat ostovoimaiset paikalliset ihmiset.

KUULIJOITA / VKO

53 OOO

 TAVOITETTAVUUS Tavoitat tehokkaasti paikalliset ja ostovoimaiset kuluttajat.

 NOPEUS JA JOUSTAVUUS  Radio tavoittaa kuulijoita nopeasti. Radiomainonnan nopea aikataulu ja  
tuotannon joustavuus ovat radion taktisia vahvuuksia. Tarvittaessa radio- 
kampanja käynnistyy nopeastikin. 

 PAIKALLINEN Paikallisradion aalloilla ja verkossa mainoksesi on esillä aidosti paikalli-
 MEDIAYMPÄRISTÖ sessa kontekstissa. Siksi mainoksesi huomataan paremmin meillä kuin  

suuremmissa medioissa tai globaaleilla digimainonnan alustoilla.

 RADIO ON YSTÄVÄ Suomalaiset rakastavat radiota. Radio on tärkeä osa arjen automatkoja, 
työpaikan äänimaisemaa ja kokkaushetkiä kotona. Siksi radio on kuin ystävä, 
johon luotetaan.

 TARKKA AJOITUS Radion kautta tavoitat asiakkaat vaikkapa juuri ennen ostopäätösten teke-
mistä. Voit päättää missä kohtaa päivää haluat puhutella kohderyhmääsi.

 KUSTANNUSTEHOKKUUS Kontaktihinnaltaan radiomainonta kestää hyvin vertailua muiden medioiden 
kanssa. Kuuntelijat ovat kustannustehokkaasti tavoitettavissa päivän  
parhaaseen aikaan jopa useita kertoja päivässä.

 BANNERI KERÄÄ KATSEET Banneri radiosun.fi:ssä täydentää radiokampanjaasi. Bannerimainos on ver-
kossa aina siellä, missä paikalliset ihmisetkin ovat. Bannerin etuja ovat elä-
vyys ja liike sekä se, että mainoksen klikkaus vie kiinnostuneen heti perille.

 MAINOS KIAKKOKANSALLE Voit helposti laajentaa kampanjasi myös toiselle radiokanavallemme  
Tampereen Kiakkoradioon.

MIKSI KANNATTAA MAINOSTAA SUN RADIOSSA?

Radio SUN on osa Pirmedioita.



Jos mielessäsi on suurempi 
ja monimediallinen  

markkinointikampanja, 
kerro meille lisää, niin 

teemme juuri sinun  
tarpeeseesi sopivan 

ehdotuksen.

RÄÄTÄLÖIDYT
MAINOSPAKETIT

Hintoihin lisätään alv 24 %.

Näyttömäärä Mainoshinta

880 €

715 €

510 €

365 €

295 €

220 €

195 €

125 €

Valmistushinta

20 000 bannerinäyttöä

15 000 bannerinäyttöä

10 000 bannerinäyttöä

7 000 bannerinäyttöä

5 000 bannerinäyttöä

3 000 bannerinäyttöä

2 000 bannerinäyttöä

1 000 bannerinäyttöä

20 €

20 €

20 €

20 €

20 €

20 €

20 €

20 €

BANNERI SUN RADION JA/TAI PIRMEDIOIDEN  
KUUDEN PAIKALLISLEHDEN UUTISSIVUSTOILLA

Hintoihin lisätään alv 24 %.Mainokset julkaistaan samalla viikolla kuudessa lehdessä: 
Akaan Seutu, Lempäälän-Vesilahden Sanomat, Oriveden Sanomat, 
Pirkkalainen, Sydän-Hämeen Lehti, Ylöjärven Uutiset

Koko Mainoshinta

2 275 €

850 €

425 €

1 375 €

575 €

225 €

Valmistushinta

1/1 sivu 254x365 mm

1/4 sivu 125x180 mm

Tuplakäyntikortti 82x100 mm

1/2 sivu 254x180 mm

Postikortti 125x100 mm

Käyntikortti 82x50 mm

60 €

30 €

20 €

60 €

30 €

20 €

Voit valita, millä sivustoilla banneriasi näytetään:  
radiosun.fi, akaanseutu.fi, lvs.fi, orivedensanomat.fi, 
pirkkalainen.fi, shl.fi, ylojarvenuutiset.fi

MAINOS PIRMEDIOIDEN KUUDESSA 
PAPERI- JA NÄKÖISLEHDESSÄ

Radio SUN on osa Pirmedioita.

1 250 €
98 toistoa SUN +  
49 toistoa Kiakko, 
20 sek spotti

90 €

Hintoihin lisätään alv 24 %.

Toistomäärä Mainoshinta Tuotantohinta

7 pv kampanja: SUN Radiossa 14 toistoa / pv + 
Kiakon päivälähetyksessä ja otteluissa  
yhteensä 7 toistoa / pv

SPOTTIKAMPANJA SUN RADIOSSA JA 
TAMPEREEN KIAKKORADIOSSA

Toistojen ajoitus

Hintoihin lisätään alv 24 %.

SPOTTIMAINONTA SUN RADIOSSA 
Toistomäärä Toistojen ajoitusMainoshinta

975 €

825 €

675 €

525 €

Valmistushinta

100 toistoa, 20 sek spotti esim. 10 pv kampanja: 10 toistoa/pv

70 toistoa, 20 sek spotti esim. 7 pv kampanja: 10 toistoa/pv

56 toistoa, 20 sek spotti 7 pv kampanja: kerran tunnissa klo 6–14 tai 10–18

42 toistoa, 20 sek spotti 7 pv kampanja: joka toinen tunti 6–18 tai klo 7–19

90 €

90 €

90 €

90 €



LISÄTIETOA SUN RADIOSTA JA MAINOSAINEISTOISTA

Mainosmyynnin ehdot
Mainosten peruutukset on tehtävä aineistoaikataulujen mukaisesti. Peruutetuista, 
jo tehdyistä mainoksista (vedokset) peritään 50 % mainoshinnasta. Pirmediat 
Oy ei vastaa mainokseen jääneestä virheestä, joka johtuu asiakkaalta saadusta 
virheellisestä aineistosta tai epäselvästä käsikirjoituksesta tai virheestä, joka 
ilmenee mainosvedoksessa, jonka asiakas on hyväksynyt. Pirmediat Oy ei vastaa 
vähäisestä virheestä lehtimainoksen painossa tai taitossa, joka ei hankaloita 
mainoksen ymmärtämistä eikä vähennä sen mainosarvoa. Pirmediat Oy ei vastaa 
mainoksen viivästymisen tai virheen takia asiakkaalle aiheutuneista epäsuorista 
tai välillisistä vahingoista, eikä kolmannelle osapuolelle aiheutuneesta vahingos-
ta. Pirmediat Oy ei ole vastuussa mainoksen julkaisemisen viivästyksestä, mikäli 
viivästys on aiheutunut ylivoimaisesta esteestä. Pirmediat Oy:n suurin vastuu 
virheestä on mainoksen hinta. Huomautukset on tehtävä 7 päivän kuluessa mai-
noksen julkaisemisesta. Mainosmyynnin ehdot: radiosun.fi/mainostajalle.

RADIOMAINOSTEN AINEISTOT
Autamme tarvittaessa mainoksen käsikirjoituksen tekemi-
sessä yhdessä sopimiemme mainosaiheiden pohjalta.
Lähetä mainosaineistot omalle yhteyshenkilöllesi.

BANNERIT
Banneri mukautuu eri näyttöpaikoille näppärästi samasta 
aineistosta. Mukautuvuuden ansiosta banneri näytetään 
potentiaalisille asiakkaillesi juuri niillä banneripaikoilla, 
joita he kulloinkin katselevat. Banneria ei siis lukita tie-
tylle paikalle sivustolla, vaan se liikkuu joustavasti sinne, 
missä lukijat ovat.
VALMISTETTAVA AINEISTO:  
banneria varten tarvitaan 2–3 kuvaa, tekstit sekä 
www-osoite, jonne klikkaus vie
VALMIS AINEISTO:  
aineisto tarvitaan kahdessa koossa eri näyttö- 
paikkoja varten: 960x360 px ja 300xt250 px; väriprofiili 
RGB; tiedostomuoto jpg, png tai gif

PIRMEDIOIDEN PAIKALLISLEHTIEN  
JULKAISUPÄIVÄT
Paperilehdet ilmestyvät keskiviikkoisin ja  
näköislehdet edellisenä iltana klo 20.  
(Poikkeukselliset julkaisupäivät: to 7.12.2023 ja to 
28.12.2023. Pirkkalaisen poikkeukselliset julkaisu- 
päivät: ti 5.12.2023 ja ei ilmesty 27.12.2023.)
Uutta sisältöä julkaistaan päivittäin lehtien  
uutissivustoilla ja uutissovelluksissa.

PAPERILEHDEN MAINOKSET
DIGITAALINEN AINEISTO: Windows-ohjelmat, InDesign 
CC, Photoshop CC, PDF 
KUVAT: Resoluutio 220 dpi, väriprofiili Adobe RGB 
(1998) tai ISOnewspaper26v4.icc, maksimi koko-
naisvärimäärä 220 %.  
Lisätietoja: www.sanomapaino.fi/tietoa-tekijoille 
PAINOMENETELMÄ: 4-värioffsetrotaatio 
PAINOPAIKKA: Sanoma Manu Oy, Tampere 
AINEISTOAIKATAULU:  
Valmiit aineistot lehdelle viimeistään maanantaina klo 12 
mennessä ja valmistettavien mainosten aineistot torstai-
na klo 10 mennessä. Pyhäpäivistä johtuvista poikkeuksis-
ta tiedotamme erikseen.
AINEISTOJEN TOIMITUS:  
ilmoitukset@akaanseutu.fi, ilmoitukset@lvs.fi,  
ilmoitukset@orivedensanomat.fi,  
ilmoitukset@pirkkalainen.fi, ilmoitukset@shl.fi,  
ilmoitukset@ylojarvenuutiset.fi
PERUUTUKSET:  
Mainosten peruutukset on tehtävä aineistoaikataulujen 
mukaisesti. Peruutetuista, jo tehdyistä mainoksista (ve-
dokset) peritään 50 % mainoshinnasta.

LASKUTUS
Radiokampanjat laskutetaan kampanjan alettua,  
ellei toisin sovita. Paikallislehtien mainokset  
laskutetaan julkaisupäivänä.

YHTEYSTIEDOT

MAINOSMYYNTI
Marko Huhdanmäki
marko.huhdanmaki@radiosun.fi
043 2170 274

MAINOSMYYNTI
Satu Holma
satu.holma@radiosun.fi
0500 631 761

SUN RADION KUULUVUUSALUE
Kihniö

Karvia

Honkajoki

KANKAANPÄÄ

Lavia 

IKAALINEN

TAMPERE

Ruovesi

MÄNTTÄ- 
VILPPULA

Teisko

Ylöjärvi

Kangasala

Orivesi

Sastamala

Punka-
laidun Toijala

Hämeenlinna

HauhoVALKEAKOSKI

Pomarkku

Isojoki

PARKANO

Etelä-Pirkanmaa 96,7

Ikaalinen ja  
Hämeenkyrö 96,3

Kankaanpään seutu 106,7

Parkanon seutu 91,7

Tampere 107,8

Ylä-Pirkanmaa 91,5


