
  Turun modernein digitaalinen ulkomediataulujen verkosto!

Turun Seutusanomat on saanut mediapalveluihinsa tueksi digitaaliset ulkomediataulut.

Pystymme jatkossa entistä monipuolisemmin tarjoamaan asiakkaillemme

keskitetysti printin ja verkon ohella nyt myös digitaalista ulkomainosnäkyvyyttä.

Tarjoamme vahvan alueellisen näkyvyyden Turun vilkkaimmin liikennöityjen väylien 

varrella sekä Kupittaalla Veritas Stadionin isolla tulostaululla.

Asiakkaat saavat käyttöönsä digitaalisen ulkomainonnan uusimmat taulut, joilla 

mainos sisällön dynaamisuutta ja vuorovaikkuisuutta voidaan viedä uudelle tasolle. 

Digitaaliset ulkomediataulut
 - Turussa tienvarsitaulujen pintojen määrä 5 kpl.

  (Helsinginkatu 31, Hämeen valtatie, Satakunnantie, Koulukatu ABC, Tampereen valtatie)

 - Toiminta-aika: 06:00-24:00.

 - Screenin pinta-ala 10m2.

 - Yhden mainosspotin pituus: 6 sekuntia.

 - Soittolistan pituus: Korkeintaan 1 minuutti, eli max. kymmenen 6 sek. mainosta.

 - Mainostoistoja: Vähintään 7 560 toistoa viikossa per screeni (vähintään kerran  min.)

   Koko verkostossa toistoja vähintään 52.920 krt viikossa.

 - Soittolistan ollessa vajaa kaikki mainokset toistuvat luvattua useammin.

 - OTC: 952 000 potentiaalista kontaktia viikossa koko verkostossa.

 - Mahdollisuus käyttää animoitua sisältöä (liikkuvaa kuvaa).

 - Mahdollisuus käyttää useampia aineistoja vuorotellen tai vaihtaa aineistoa päivittäin.

 - Huom . edellisten viiden taulun lisäksi on näkyvyyttä saatavissa myös Pitkämäki Manhattan

    ja Helsinginkatu 26 Itä/Länsi tauluista sopimuksen mukaan.



                                  Taulujen sijainnit:

       Taulut ovat suunnattu pääsääntöisesti Turun keskustaan päin tuleville autoilijoille!

           Helsinginkatu 31                Hämeen Valtatie                Satakunnantie

                Koulukatu, Abc          Tampereen Valtatie

            Helsinginkatu 26 itä/länsi                                   Pitkämäki Manhattan

              (kaksipuolinen taulu )



 Tavoita lapsiperheet ja liikunnan harrastajat Kupittaalla!

Veritas Stadion screen
 - Veritas Stadionin uusi 63 neliömetrin digitaalinen tulostaulu on suunnattu 

   ottelutapahtumien ulkopuolella Kupittaan liikuuntakeskuksen käyttäjille.

 - Screenin toiminta-aika on päivittäin klo 6-22, ottelutapahtumien aikana screen 

   tapahtumäkäytössä.

 - Yhden mainosspotin kesto on 10 sekuntia.

 - Toistomäärä vähintään 1680 kertaa viikossa.



Lisätietoja:

Toivottovasti pääsemme yhteistyöhön ja saamme ilmoituksenne isosti esille.

Ystävällisin terveisin,

Avainasiakaspäällikkö Sami Kiili 050-5271690

sami.kiili@turunseutusanomat.fi

Toimitusjohtaja Mika Leinonen 040-7062132

mika.leinonen@turunseutusanomat.fi

ML-Mediat Oy on paikallisessa perheomistuksessa oleva yritys, joka julkaisee 

Turun Seutusanomat - lehtiä. Yritys työllistää seitsämän henkeä.

Lisätietoja sivuiltamme: www.turunseutusanomat.fi

ML-Mediat Oy, Tasalanaukio 1, 2 krs, 21200 Raisio

www.Turunseutusanomat.fi


