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BLI UNIK
TILLSAMMANS
MED HSS MEDIA
Tillsammans med HSS Media når
du i dag ut till hela Österbotten,
till alla österbottningar. Via våra
många marknadsföringskanaler
kan du skräddarsy ditt budskap
och nå ut både stort och brett eller riktat och djupt.
Vilken sorts budskap du än vill
förmedla, så finns det via oss en
kanal som når fram och går hem.
Våra dagstidningar erbjuder en
traditionell och trovärdig kanal
där du når läsaren i en stund av
lugn och harmoni. Dagstidningen
är en trovärdig kanal som passar
ypperligt till att förmedla ditt budskap och stärka ditt varumärke i.
Via vår marknadsföringsbyrå Seger Marketing kan du målstyra
ditt budskap så att det når rätt
person vid rätt tillfälle i något av
de sociala medier som många av
oss besöker dagligen.
Marknadsföring via både dagstidning och sociala medier är en
oslagbar kombination i dagens
mångfald av kanaler och brus –
inget slår den lokala dagstidningen tillsammans med byrån som
bemästrar sociala medier.
Som pricken över i:et hör även
i dag den kommersiella lokalradion Radio Vasa till HSS Medias
kanaler. Kommersiell radio är en

av de mest tacksamma kanalerna
att nå ut med sitt budskap – det är
lätt, når brett och är prisvärt.
Med Radio Vaasa – Radio Vasa
som en del av HSS Media når du
via lokalradion även ut till två- och
finskspråkiga lyssnare, och därför
når du både bredare och djupare
än någonsin via enbart våra kanaler.
Ingen enskild aktör kan erbjuda
samma möjligheter för dig att nå
dit du vill, med trovärdigheten och
integriteten intakt.
HSS Media är därför unikt – låt
oss hjälpa dig bli unik i ditt budskap.
Niklas Nyberg
VD
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Nyhetsmedia ger bäst effekt!
Nå hela Svenskösterbotten genom oss
HSS Media är det största svenskösterbottniska mediehuset och erbjuder en heltäckande mediemix för alla
dina annonseringsbehov.
Genom att kombinera olika print- och digilösningar i våra
tre tidningar Vasabladet, Österbottens Tidning och SydÖsterbotten når du så gott som hela Svenskösterbotten.
*) Totala räckvidden print+digital för VBL och ÖT, KMT 2017
Av Österbottens 180 945 invånare har 89 669 svenska som modersmål
(49,6 %). I vissa kommuner pratar upp till 90 % av befolkningen svenska.
79 530 personer har finska som modersmål (44 %) medan 11 746 personer
pratar övriga språk (6,4 %).

(Österbotten i siffror/ 31.12.2017)

Med rätt mix når du 94%*
96 000 personer läser våra papperstidningar
och den totala upplagan är 29 370

= 185 000 total räckvidd/vecka

Digi
• e-tidningen (papperstidningen i digitalt format)

• våra webbsajter
• Bjud.fi nätauktion
• VBL och ÖT Måndag

59 000*

93 000*

1 500 000
Sidvisningar
på våra webbsajter
varje vecka

14 000*
* Läsarmängd/vecka KMT 2017

Att annonsera i nyhetsmedia är ett trovärdigt och effektivt sätt att bygga starka
varumärken och profilera sig själv eller sitt företag. Den senaste forskningen visar
att nyhetsmedier ger mest tillbaka av medieinvesteringen av alla räckviddsmedier.
HSS Medias tidningar och digitala medier är i toppen av läsarutvecklingen i landet
vilket visar att österbottningarna är lojala sina lokala medier.
Tveka inte att ta kontakt med vår kompetenta personal
om du vill synas och höras, vi står alltid redo att hjälpa till.

Kaj Ritala
Försäljningsdirektör,
HSS Media

Digi- & Speciallösningar
.

Banners
Exponseringsbaserade eller tidsbaserade

.

Mobilbanner
Pixelstorlekar: 300x300 eller 300x150

.

E-tidningsannons/helsida
Pixelstorlekar: 1536x2008 och/eller 2048x1496

.

LED-tavla
Bredd 2,88 m och höjd 5,75 m. Pixelstorlek: 840x2016

.

Memostick
Storlek: 76x76 mm

.

Advertorial
Innehållsmarknadsföring: print, webb och video

Våra tre tidningar
HSS Medias tidningar och
digitala medier är mötesplatsen för kommunikation,
information, tjänster, nyheter
och underhållning i Österbotten.

.

Vasabladet
Utkommer 6 dagar i veckan | Upplaga 14 183 | E-tidning+webb 93 000 läsare/vecka

.

Österbottens Tidning
Utkommer 6 dagar i veckan | Upplaga 10 132 | E-tidning+webb 59 000 läsare/vecka

.

Syd-Österbotten
Utkommer 3 dagar i veckan | Upplaga 5 053 | E-tidning+webb 14 000 läsare/vecka

Intresserad?
Kontakta oss redan idag!

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

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

Kontaktuppgifter

• Måndag-fredag kl. 8-16.00

Kundtjänst - annonser

Försäljning Vasabladet

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

Maj-Len Kuivamäki
(06) 7848 266

Peter Sandström
(06) 7848 294

Ulrik Södergran
(06) 7848 310

Försäljning Österbottens Tidning
Mia Kärr

försäljningsassistent
(06) 7848 268

Maj-Len Martin

försäljningsassistent
fakturering (VBL, SÖ)
(06) 7848 275

Catharina Haglund
försäljningsassistent
fakturering (ÖT)
(06) 7848 642

Kundtjänst - produktion

Annalisa Seiplax

Vasabladet...............................tfn (06) 7848 228
Österbottens Tidning..........tfn (06) 7848 828
Syd-Österbotten....................tfn (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
Karleby
(06) 7848 551

Daniel Lindblad
(06) 7848 260

Försäljning Sydin

Tina Stenbäck
(06) 7848 285

Katya Larsson
(06) 7848 450

Anna-Maria
Larsson-Loppi

Yvonne Svartbäck
(06) 7848 730

(06) 7848 451

Försäljning storkunder

Anne Nyberg
(06) 7848 636

Anna Riska

Key Account Manager
(vårdledig)
(06) 7848 304

Camilla Lindström
produktionschef
(06) 7848 455

Kaj Ritala

försäljningsdirektör
(06) 7848 277

Jerry Dahl

(06) 7848 335

E-postadresser:
fornamn.efternamn@hssmedia.fi

Vilken sorts budskap
du än vill förmedla,
så finns det via oss
en kanal som når
fram och går hem.
Niklas Nyberg
VD

RADIO
VAASA
Radion som media är ett kostnadseffektivt sätt att
nå ut till era kunder med ert budskap.
Radio Vaasa är den enda tvåspråkiga radiokanalen i Finland. Kanalen hörs längs hela tvåspråkiga kustösterbotten, från Kristinestad till Karleby och når 21 000 unika lyssnare (veckolyssnare).
Radion når kunderna där andra media inte gör det, i bilen, på sommarstugan, på promenaden. I
medeltal lyssnar vi på radio strax under tre timmar dagligen, från frukostbordet till arbetsplatsen
och till kvällens sysslor.
Radio som media gjorde sitt bästa år någonsin 2019, som samtidigt var det femte året i följd med
tillväxt och större marknadsandel bland media.

PRISLISTA
RADIO VAASA
– DET BÄSTA LOKALT!

www.radiovaasa.fi

Radio Vasa hörs från Karleby i norr till
Kristinestad i söder. Programmen är
tvåspråkiga och starkt lokala.

Spot

Radio Vasas lyssnare

Rätten till förändringar förbehålles.
Mervärdesskatt tillkommer 24%.

•
•
•

UPPREPNINGAR PRIS/ST
30-50 st

15 €

51-70

14 €

71-90

13 €

91-110

12 €

111-130

11 €

131-150

10 €

Reklamproduktion 75,- + mvs / spot

Pu reklam

25-65 -åringar
20 000 unika lyssnare per vecka
60 % finskspråkiga
40 % svenskspråkiga

Lunchradio

Hörbarhet

4 veckor 420 €
2 veckor 250 €
(ma-fre, totalt 60 spottar)

•
•
•
•
•

Vasanejden 99,5 MHz
Elisas kabelnät102,2 MHz
Karleby och Jakobstad 100,3 MHz
Sydösterbotten 97,7 MHz
Webbradio www.radiovaasa.fi

Advertorials, kommersiellt samarbete

Pu ar upplästa av redaktörer i
programmet. För registrerade
föreningar, privatpersoner, städer,
kommuner och församlingar.
12,50 € + mvs.

PROGRAMTYP

UPPREPNINGAR/PERIOD

PRIS

Intervju/Podcast

2 ggr i FM-radio, delas på radions webbsida, fritt att dela på sociala medier

460 €

Dagens väder*

1 mån period

700 €

Minimimängd
4 upprepningar

Sjövädret

1 mån period

700 €

Publicering
av pu på
vår webbsida

Namnsdagar

1 mån period

420 €

Innehållssamarbete i programserier

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

100 €

Fråga!

/vk

FÖRSÄLJNING & ADMINISTRATION
Christer Nyberg
christer@radiovaasa.fi
GSM 050-530 2242

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

SEGER

MARKETING
VI BYGGER STARKA BRAND
PÅ SOCIALA MEDIER!
Seger Marketing är en innovativ marknadsföringsbyrå som grundades för fem år
sen i den lilla byn Småbönders i Kronoby kommun. Företaget startade med att skapa
brandbyggande innehåll till sociala medier, men har idag vuxit till en fullservice
marknadsföringsbyrå med 14 anställda på tre orter i Österbotten:
Småbönders, Vasa och Karleby.

ATT FÖRNYA OCH FÖRTYDLIGA FÖRETAGS BRAND ÄR IDAG
EN STOR DEL AV SEGER MARKETINGS VERKSAMHET.

SOCIAL MEDIA
MARKNADSFÖRING
FÖR B2B OCH B2C
Ett av Seger Marketings största expertisområden är resultatinriktad marknadsföring
och synlighet på sociala medier för företag med både B2B och B2C kunder. Med ett
brett kunnande inom flera olika kanaler ser vi till att strategin och innehållet står i direkt
proportion till kundens målsättningar. Seger Marketing är med under hela kampanjens gång
och vägleder, optimerar och ser till att kunden får mätbara resultat oavsett om det gäller
synlighet, trafik eller konvertering.
Genom att satsa på smart sociala medier marknadsföring ser man till att rätt kund ser rätt
annons. En lyckad kampanj på sociala medier börjar alltid med en bra plan, en konkret
målsättning och en definierad målgrupp.

NYHETER 2021! TIKTOK MARKNADSFÖRING, INSTAGRAM REELS OCH INSTAGRAM SHOPPING

FOTO
Ett visuellt snyggt foto
bygger förtroende och
förstärker ditt varumärke.

WEBBSIDOR
En webbsida är ert digitala visitkort.

Vi erbjuder fullservice
webbsideproduktioner och upprätthållning
med responsiva webbsidor och
webbshoppar i Wordpress och
WooCommerce med snygg design, smidig
navigering och innehåll som får era kunder
att stanna kvar.
För att kunna maximera nyttan av
webbsidan installerar vi även Google
Analytics så att ni kan följa med
trafikutvecklingen, samt Facebook Pixel
så att det smidigt kan köras remarketing
kampanjer, d.v.s. att ni kan nå kunder som
besökt er webbsida via annonsering på
Facebook eller Instagram.
Vi installerar Google Search Console så att
ni hittas på Google samt optimerar rubriker
och bildtexter.

Seger Marketing har en lång erfarenhet inom
videoproduktion och kan producera allt från
korta reklamvideon, presentationsvideon till
dokumentärer, konserter och TV reklamer.
Webinarer och livesändningar har blivit mer
aktuella och är något vi specialiserat oss på.
En god förståelse för kunden samt planering
är ett måste för en bra videoproduktion. Därför
lägger vi stor fokus på att förstå de kunder vi
jobbar med så att vi kan skapa en så trovärdig
produkt som möjligt.
Tag kontakt så skapar vi något bra
tillsammans!

VIDEO &
WEBINAR

”Vi hjälper företag att implementera designtänk i sin
verksamhet. Vi kombinerar design med kommersiellt
innehåll, vilket betyder att vi alltid inkluderar både våra
formgivar- och företagsutvecklingssynpunkter. Genom
en kreativ designprocess skapar vi ett sammanhängande
varumärke åt våra kunder som baserar sig på deras
verksamhet men belyser företagets konkurrensfördelar på
ett attraktivt sätt.”
- Ida Storbacka, Creative Director

”Resultatinriktad marknadsföring är ett
kostnadseffektivt sätt att få synlighet, trafik
och konvertering. Möjligheterna att mäta
resultat är nästan oändliga.
När det kommer till TikTok är mitt bästa tips
att helt enkelt börja NU. Med TikTok är det
möjligt att nå en stor organisk spridning
snabbt precis som det var när Facebook,
Instagram och Youtube ännu var nytt.”
- Sandra Sundström, Campaign Manager

info@segermarketing.fi

Viktoria 0447812428
Matias 040 070 8979
Ida 040 545 6745

KONTAKTA OSS!
HSS MEDIA

RADIO VAASA

SEGER
MARKETING
Viktoria Forsberg

Vasabladet

Christer Nyberg

sales@vasabladet.fi

Försäljningschef

CEO & Founder

06-7848 202

christer@radiovaasa.fi

viktoria@segermarketing.fi

050-530 2242

044 781 2428

Jere Lahti

Matias Rosström

Österbottens Tidning
sales@ot.fi
06-7848 802

Medieförsäljare

Project Manager

jere@radiovaasa.fi

matias@segermarketing.fi

sales@sydin.fi

050-370 3995

040 070 8979

06-7848 702

Ulf Lassander

Ida Storbacka

Syd-Österbotten

Medieförsäljare

Creative Director

ulf.lassander@hssmedia.fi

ida@segermarketing.fi

050-5218730

040 545 6745

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

