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HSS MEDIAN KANSSA
Kun valitset yhteistyökumppaniksesi HSS Median, tavoitat koko
Pohjanmaan ja kaikki pohjalaiset. Monipuolisen kanavavalikoimamme kautta voimme räätälöidä viestisi ja levittää sitä isosti
ja laajalle tai kohdennetusti ja
syvälle.
Olipa viestisi mikä tahansa,
meillä on varmasti kanava, jonka
avulla saat viestisi perille asti.
Sanomalehtemme tarjoavat perinteisen ja uskottavan kanavan,
jossa viestisi tavoittaa lukijan
rauhallisessa ja keskittyneessä
mielentilassa. Sanomalehteen luotetaan ja se soveltuu erinomaisesti viestisi välittämiseen ja yrityksesi brändin vahvistamiseen.
Markkinointitoimisto Seger Marketing auttaa sinua kohdentamaan viestisi siten, että se tavoittaa
oikeat ihmiset oikeaan aikaan
sopivimmassa sosiaalisen median kanavassa, joita meistä lähes
jokainen päivittäin käyttää.
Yhdistetty
markkinointi
sekä
sanomalehdessä että sosiaalisessa mediassa on lyömätön
yhdistelmä nykypäivän kanavapaljoudessa – paikallinen sanomalehti yhdessä asiansa osaavan
sosiaalisen median markkinointitoimiston kanssa muodostaa voittamattoman tiimin.
Eikä tässä vielä kaikki. Myös kaupallinen radiokanava Radio Vaasa on nimittäin nykyisin osa HSS

Mediaa. Kaupallinen radio on
kiitollisimpia kanavia viestisi välittämiseen – mainostaminen on helppoa, se tavoittaa laajan yleisön ja
on vieläpä kustannustehokasta.
Radio Vaasan kautta tavoitat paikallisesti kaksikieliset ja suomenkieliset kuulijat, joten kattavuus on
nyt laajempi ja syvempi kuin koskaan ennen kanaviemme kautta
on ollut mahdollista.
Mikään yksittäinen toimija ei voi
tarjota samoja mahdollisuuksia
tavoittaa haluamasi kohderyhmä
samalla uskottavuudella ja luotettavuudella kuin HSS Media.
HSS Media onkin siksi uniikki toimija. Anna meidän auttaa sinua
välittämään uniikki viestisi.
Nklas Nyberg
TJ
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Uutuusmedialla paras tulos!
Tavoita koko ruotsinkielinen Pohjanmaa kauttamme
HSS Media on Pohjanmaan suurin ruotsinkielinen
mediatalo, tarjoamme kattavaa mediamixiä kaikkiin
mainostustarpeisiisi.
Yhdistämällä erilaisia printti- ja digiratkaisuja kolmessa
lehdessämme, Vasabladet, Österbottens Tidning ja SydÖsterbotten, tavoitat lähes koko ruotsinkielisen Pohjanmaan.
*) Kokonaistavoittavuus printti + digi VBL ja ÖT, KMT 2017
Pohjanmaan 180 945 asukkaasta 89 669:n äidinkieli on ruotsi
(49,6 %) Tietyissä kunnissa jopa 90 % väestöstä puhuu ruotsia.
79 530 henkilön äidinkieli on suomi (44 %), 11 746 henkilöä
ovat muunkielisiä (6,4 %).

(Pohjanmaa lukuina / 31.12.2017)

Oikealla mixillä tavoitat 94%*
96 000 henkilöä lukee paperilehtiämme ja
kokonaislevikki on 29 370

= 185 000 kokonaistavoittavuus/viikko

59 000*

Digi
• e-lehti (paperilehti
digitaalisessa muodossa)

• verkkosivustomme
• Bjud.fi verkkohuutokauppa
• VBL ja ÖT Måndag

93 000*

1 500 000
sivunäyttöä
verkkosivustoillamme
joka viikko

14 000*
* Lukijamäärä/viikko KMT 2017

Uutismediassa mainostaminen on uskottava ja tehokas tapa rakentaa vahva tavaramerkki
ja profiloida itseään tai yritystään. Viimeisimmät tutkimukset osoittavat, että mediainvestointi uutismediaan tuottaa eniten kaikista joukkotiedotusvälineistä. HSS Median
lehdet ja digitaaliset mediat ovat maan lukijakehityksen huipulla, joka osoittaa sen,
että pohjalaiset ovat uskollisia paikallismedioilleen.
Jos haluat näkyä ja kuulua, älä epäröi ottaa yhteyttä pätevään
henkilökuntaamme, me olemme aina valmiita auttamaan.

Kaj Ritala
Myyntijohtaja,
HSS Media

Digi- & Erikoisratkaisut
.

Bannerit
Näyttöperusteiset tai aikaperusteiset

.

Mobiilibannerit
Pikselikoot: 300x300 tai 300x150

.

E-lehti-ilmoitus/kokosivu
Pikselikoot: 1536x2008 ja/tai 2048x1496

.

LED-taulu
Leveys 2,88 m ja korkeus 5,75 m. Pikselikoko: 840x2016

.

Memostick
Koko: 76x76 mm

.

Advertoriaali
Sisältömarkkinointi: printti, verkko ja video

Kolme lehteämme
HSS Median lehdet ja
digitaaliset mediat ovat
viestinnän, informaation,
palvelujen, uutisten ja viihteen
kohtauspaikkoja Pohjanmaalla.

.

Vasabladet
Ilmestyy kuutena päivänä viikossa l Levikki 14 183 l E-lehti + verkkosivut 93 000 lukijaa/v.

.

Österbottens Tidning
Ilmestyy kuutena päivänä viikossa l Levikki 10 132 l E-lehti + verkkosivut 59 000 lukijaa/v.

.

Syd-Österbotten
Ilmestyy kolmena päivänä viikossa l Levikki 5 053 l E-lehti + verkkosivut 4 000 lukijaa/v.

Kiinnostuitko?
Ota yhteyttä jo tänään!

VBL: 06-7848 202
ÖT: 06-7848 802
Sydin: 06-7848 702

sales@vasabladet.fi
sales@ot.fi
sales@sydin.fi

Yhteystiedot

• Maanantai-perjantai klo 8-16.00

Asiakaspalvelu - ilmoitukset

Myynti Vasabladet

ILMOITUSVARAUS:
Vasabladet...............................puh. (06) 7848 202
sales@vasabladet.fi
Österbottens Tidning..........puh. (06) 7848 802
sales@ot.fi
Syd-Österbotten....................puh. (06) 7848 702
sales@sydin.fi

Maj-Len Kuivamäki
(06) 7848 266

Peter Sandström
(06) 7848 294

Ulrik Södergran
(06) 7848 310

Myynti Österbottens Tidning
Mia Kärr

myyntiassistentti
(06) 7848 268

Maj-Len Martin

myyntiassistentti
laskutus (VBL, SÖ)
(06) 7848 275

Catharina Haglund
myyntiassistentti
laskutus (ÖT)
(06) 7848 642

Asiakaspalvelu - tuotanto

Annalisa Seiplax

Vasabladet...............................puh. (06) 7848 228
Österbottens Tidning..........puh. (06) 7848 828
Syd-Österbotten....................puh. (06) 7848 228

(06) 7848 464

Ulrica Svanbäck
(06) 7848 473

Pia Storvist

(06) 7848 463

Patric Fogde
(06) 7848 229

Christer Kajan
(06) 7848 297

Benny Östman
(06) 7848 477

Bodil Käldström
Kokkola
(06) 7848 551

Daniel Lindblad
(06) 7848 260

Myynti Sydin

Tina Stenbäck
(06) 7848 285

Katya Larsson
(06) 7848 450

Anna-Maria
Larsson-Loppi

Yvonne Svartbäck
(06) 7848 730

(06) 7848 451

Myynti suurasiakkaat

Anne Nyberg
(06) 7848 636

Anna Riska

Key Account Manager
(hoitovapaalla)
(06) 7848 304

Camilla Lindström
tuotantopäällikkö
(06) 7848 455

Kaj Ritala

myyntijohtaja
(06) 7848 277

Jerry Dahl

(06) 7848 335

Sähköpostiosoitteet:
etunimi.sukunimi@hssmedia.fi

Olipa viestisi mikä
tahansa, meillä on
varmasti kanava,
jonka avulla saat
viestisi perille asti.
Niklas Nyberg
TJ

RADIO
VAASA
Radion avulla viestisi tavoittaa asiakkaasi
kustannustehokkaasti.

Radio Vaasa on ainoa kaksikielinen radiokanava Suomessa. Sitä kuunnellaan pitkin Pohjanmaan
rannikkoa aina Kristiinankaupungista Kokkolaan, ja kanava tavoittaa viikossa 21 000 yksittäistä
kuulijaa.
Radio tavoittaa kohderyhmäsi siellä, minne muut mediat eivät yllä: autossa, kesämökillä,
päiväkävelyllä. Keskimäärin radiota kuunnellaan hieman alle kolme tuntia päivässä aina
aamiaispöydästä työpaikan kautta iltapuuhiin.
Radio mediana saavutti kaikkien aikojen parhaan tuloksensa vuonna 2019. Se oli samalla viides
perättäinen kasvun ja suuremman markkinaosuuden vuosi medioiden joukossa.

HINNASTO
RADIO VAASA
– PARASTA PAIKALLISTA!

www.radiovaasa.fi

Radio Vaasan kuuluvuusalue kattaa
Pohjanmaan rannikon Kristiinankaupungista Kokkolaan. Ohjelmisto on
kaksikielistä ja vahvasti paikallista.

Spotit

Radio Vaasan kuuntelijat

Oikeudet muutoksiin pidätetään.
Hintoihin lisätään alv 24%.
TOISTOJA

HINTA/KPL

30-50 kpl

15 €

51-70

14 €

71-90

13 €

91-110

12 €

111-130

11 €

131-150

10 €

•
•
•

Ydinkohderyhmä 25–65-vuotiaat
20 000 uniikkia kuuntelijaa
viikossa
Kuuntelijoista suomenkielisiä
noin 60 %, ruotsinkielisiä 40 %

Lounasradio

Kuuluvuus

Mainostuotanto 75,- + alv / spotti.

4 viikkoa 420 €
2 viikkoa 250 €
(ma-pe, yhteensä 60 spottia)

•
•
•
•
•

Pu imainonta

Kaupallinen yhteistyö

Toimittajien lukemat pu it
ohjelmavirrassa, rekisteröidyt
yhdistykset ja yksityiset, kaupungit
ja seurakunnat. 12,50 € + alv.
Vähimmäismäärä
4 toistoa

Pu in julkaisu
verkkosivustolla

MYYNTI
Jere Lahti
jere@radiovaasa.fi
GSM 050-370 3995

100 €
/vko

Vaasanseutu 99,5 MHz
Elisan Kaapeliverkko 102,2 MHz
Kokkola ja Pietarsaari 100,3 MHz
Suupohjan alue 97,7 MHz
Nettiradio www.radiovaasa.fi

OHJELMATYYPPI

TOISTOT/JAKSON PITUUS

HINTA

Haastattelu/Podcast

2 krt FM-radiossa, jaetaan radion nettisivuilla, vapaasti jaettavissa somessa

460 €

Päivän sää*

1 kk jaksoissa

700 €

Merisää

1 kk jaksoissa

700 €

Nimipäivät

1 kk jaksoissa

420 €

Sisältöyhteistyö juttusarjoissa

Kysy!

*arkisin yhteensä 8 mainosta päivässä ennen ja jälkeen säätiedotusten

MYYNTI & HALLINTO
Christer Nyberg
christer@radiovaasa.fi
GSM 050-530 2242

MYYNTI
Ulf Lassander
ulf.lassander@hssmedia.fi
GSM 050-5218730

SEGER

MARKETING
RAKENNAMME VAHVOJA BRÄNDEJÄ
SOSIAALISEN MEDIAN KANAVISSA!
Seger Marketing on innovatiivinen markkinointitoimisto, joka perustettiin viisi
vuotta sitten pienessä Småböndersin kylässä Kruunupyyn kunnassa. Toiminta alkoi
yritysten brändin vahvistamiseen tähtäävällä sosiaalisen median sisällöntuotannolla,
mutta sittemmin yritys on kasvanut täyden palvelun markkinointitoimistoksi, joka
työllistää 14 ammattilaista kolmella paikkakunnalla Pohjanmaalla:
Småböndersissä, Vaasassa ja Kokkolassa.

NYKYISIN SUURI OSA TOIMINNASTAMME KOOSTUU
YRITYSBRÄNDIEN UUDISTAMISESTA JA SELKEYTTÄMISESTÄ.

SOSIAALISEN MEDIAN
MARKKINOINTI B2BJA B2C-YRITYKSILLE
Yksi Seger Marketingin erityisosaamisalueista on tuloshakuinen markkinointi ja sosiaalisen
median näkyvyys sekä B2B- että B2C-yrityksille. Laajan kanavaosaamisemme avulla
varmistamme, että strategia ja kohderyhmät vastaavat yrityksen asettamia tavoitteita. Seger
Marketing toteuttaa kampanjan alusta loppuun sekä opastaa, optimoi ja varmistaa sen, että
mitattavia tuloksia saavutetaan, olipa tavoitteena sitten näkyvyys, liikenne tai konversiot.
Oikeanlaisella sosiaalisen median panostuksella varmistetaan se, että oikeat asiakkaat
näkevät oikean mainoksen. Onnistuneen sosiaalisen median kampanjan pohjana on aina hyvä
suunnitelma, konkreettiset tavoitteet ja selkeästi määritelty kohderyhmä.

UUTTA 2021! TIKTOK-MARKKINOINTI, INSTAGRAMIN KELAT JA INSTAGRAM SHOPPING

VALOKUVAUS
Visuaalisesti vetoava valokuva
lisää luottamusta ja vahvistaa
yrityksesi brändiä.

NETTISIVUT
Nettisivut ovat yrityksesi digitaalinen
käyntikortti.

Tarjoamme täyden palvelun nettisivutuotantoa
ja ylläpitoa. Teemme Wordpressissä ja
WooCommercessa responsiivisia nettisivuja
ja verkkokauppoja, joissa yhdistyvät tyylikäs
design, toimiva navigointi ja asiakkaitasi
kiinnostava sisältö.
Jotta saatte nettisivuista parhaan mahdollisen
hyödyn, asennamme Google Analyticsin
liikenteen seurantaan sekä Facebookpikselin remarketing-kampanjoiden helppoa
toteuttamista varten. Se tarkoittaa, että
tavoitatte Facebook- tai Instagram-mainonnan
kautta asiakkaat, jotka ovat käyneet
nettisivuillanne. Asennamme myös Google
Search Consolen, jotta nettisivut löytyvät
Google-hauilla ja optimoimme sivuston otsikot
ja kuvatekstit.

Seger Marketingilla on pitkä kokemus
videotuotannoista. Voimme toteuttaa
tarpeisiinne esimerkiksi mainos- ja
esittelyvideoita, dokumentteja,
konserttistriimauksia ja -taltiointeja sekä TVmainoksia. Webinaarit ja live-lähetykset ovat
ajankohtaisempia kuin koskaan, ja niidenkin
tekemisen me osaamme.
Asiakkaan ymmärrys ja hyvä
etukäteissuunnittelu ovat tärkeitä
videotuotannon onnistumisen kannalta. Siksi
panostammekin paljon asiakkaan toiminnan
ymmärtämiseen, jotta lopputuote palvelisi
mahdollisimman hyvin tarkoitustaan ja olisi
uskottava.
Ota yhteyttä, niin luodaan yhdessä jotain
erinomaista!

VIDEO &
WEBINAARIT

”Autamme yrityksiä soveltamaan muotoiluajattelua
toimintaansa. Yhdistämme muotoilun ja kaupallisen
sisällön, mikä tarkoittaa käytännössä sitä, että
projekteissamme limittyvät aina sekä muotoiluun että
yrityksen kehittämiseen liittyvät näkökulmat. Luovan
muotoiluprosessin kautta luomme asiakkaillemme
vakuuttavan brändin, joka perustuu tottakai yrityksen
toimintaan, mutta nostaa myös esiin yrityksen kilpailuedut
houkuttelevalla tavalla..”
- Ida Storbacka, Creative Director

”Tuloshakuinen markkinointi on
kustannustehokas tapa saada näkyvyyttä,
liikennettä ja konversioita. Tulosten
mittaamisen mahdollisuudet ovat miltei
loputtomat.
TikTokin osalta vinkkini on yksinkertainen:
aloita NYT! TikTokin avulla yrityksesi pystyy
saamaan laajan orgaanisen näkyvyyden
nopeasti samalla tavalla kuin aikoinaan,
kun Facebook, Instagram ja YouTube olivat
uusia.”
- Sandra Sundström, Campaign Manager

info@segermarketing.fi

Viktoria 0447812428
Matias 040 070 8979
Ida 040 545 6745

OTA YHTEYTTÄ!
HSS MEDIA

RADIO VAASA

SEGER
MARKETING

Vasabladet

Christer Nyberg

Viktoria Forsberg

sales@vasabladet.fi
06-7848 202

Österbottens Tidning
sales@ot.fi
06-7848 802

Syd-Österbotten
sales@sydin.fi
06-7848 702

Myyntipäällikkö

CEO & Founder

christer@radiovaasa.fi

viktoria@segermarketing.fi

050-530 2242

044 781 2428

Jere Lahti

Matias Rosström

Mediamyyjä

Project Manager

jere@radiovaasa.fi

matias@segermarketing.fi

050-370 3995

040 070 8979

Ulf Lassander

Ida Storbacka

Mediamyyjä

Creative Director

ulf.lassander@hssmedia.fi

ida@segermarketing.fi

050-5218730

040 545 6745

www.hssmedia.fi
www.radiovaasa.fi
www.segermarketing.fi

