


Suomenluonto.fi
Digitaaliset mainosratkaisut



Suomenluonto.fi
- luonnonystävän verkkosivusto
Suomenluonto.fi on luonnonystävän 
ykköslehden verkkosivusto, joka ta-
voittaa lehden lukijoiden lisäksi run-
saasti muuta luonnosta, ympäristöstä 
ja ekologisesta elämäntavasta kiin-
nostunutta yleisöä.

Sivusto tarjoaa ajankohtaista luonto- 
tietoa, vinkkejä luontoharrastukseen, 
lisämateriaalia lehden artikkeleihin, 
lehdentekijöiden ja asiantuntijoiden 
blogeja, lukijoiden luontokuvia ja kilpailuja.

Verkkosivuston kävijämäärät
• Käyntejä keskimäärin 207 700 / 
kuukausi
• Yksilöityjä kävijöitä keskimäärin  
134 200 / kuukausi
• Sivun katseluita keskimäärin  
343 400 / kuukausi

Sosiaalinen media
•  Facebook yli 100 000 seuraajaa
•  Instagram yli 80 000 seuraajaa
•  Twitter yli 13 000 seuraajaa



Yhteistyösisältöjen näkyvyys

• Kaupallinen sisältö nostetaan suomenluonto.fi-etusivulle ja muille aiheeseen 
soveltuville päänavigaatiosta löytyville aihesivuille 

• Yhteistyökilpailu- tai sisältö jaetaan Suomen Luonnon somekanavissa 

• Minimikesto 1kk. 



• Sopii esimerkiksi mainostajan tuottei-
den esittelemiseen informatiivisella ja 
visuaalisesti tyylikkäällä tavalla 

• Visuaalinen ilme brändättävissä asi-
akkaan mukaa 
 - Pääkuva, kuvat, värit, logo 

• Toteutukseen on yhdistettävissä kil-
pailu, jossa osallistuja jättää yhteys-
tietonsa 

• Katso esimerkki 

• Hinta 1900€/kk

Näyteikkuna/kampanjasivu

https://suomenluonto.fi/koulut/nayteikkuna/


Yhteistyöartikkeli
• Yhteistyökumppanin ja Suomen Luon-

non toimituksen kanssa yhteistyössä 
toimitettu journalistinen artikkelimainen 
sisältö 

• Artikkelin yhteydessä maininta  
“Kaupallinen yhteistyö” 

• Katso esimerkki 

• Hinta 1500€/kk

https://suomenluonto.fi/uutiset/luomusilkin-synty-on-yksi-luonnon-ihmeista/


Tietovisa
• Sopii mainostajan tuotteiden esittelemi-

seen visailuhenkisten kysymysten avulla 

• Mahdollisuus lisätä kysymys ja eri vastaus-
vaihtoehtoja 

• Tulokset joko oikein/väärin tai pisteytetty-
nä, jolloin voi esimerkiksi testata, mikä tuo-
tevaihtoehdoista olisi itselle sopivin 

• Visuaalinen ilme brändättävissä 

• Katso esimerkki 

• Hinta 1200€/kk

https://suomenluonto.fi/artikkelit/testaa-ja-voita-mika-ihanista-saimaannorppa-pellavatuotteista-on-sinulle-sopivin/


Kilpailu
•  Kilpailu, jossa voidaan kysyä tuottee-

seen tai palveluun liittyvä kysymys 

•  Osallistuminen tapahtuu täyttämällä 
yhteystiedot lomakkeelle 

• Visuaalisesti brändättävissä asi- akkaan 
mukaan (taustaväri, kuvat, logo) 

•  Linkki asiakkaan sivulle 

• Katso esimerkki 

• Hinta 800€/kk

https://suomenluonto.fi/kampanjat/osallistu-kilpailuun-ja-voita-ihana-saimaannorppa-pellavapyyhe/


• Kuvakilpailun toteutusvaihtoehdot: 
  1. Voidaan pyytää kävijöitä lä-
hettämään valitun teeman mukai-
sia kuvia 
  2. Voidaan käyttää asiakkaan 
kuvia, ja pyytää kävijöitä äänestä-
mään niistä suosikki 

• Kilpailusivun pääkuva muokattavis-
sa brändin mukaan

• Mahdollisuus myös lisätä logo, 
linkki ja/tai kuva esimerkiksi palkin-
nosta.

• Katso esimerkki
• Hinta 800€/kk

Kuvakilpailu

https://suomenluonto.fi/kuvakilpailu/mika-ihanista-saimaannorppa-pellavatuotteista-on-suosikkisi-aanesta-ja-voita/


Bannerinäkyvyys suomenluonto.fi
• Paraatibanneri 2000x500 px ja 500x500 px,  

näkyvyys ylälaidassa läpi sivuston 
Hinta 1100 €/kk 

• Mainosboksi 600x600 px, näkyvyys sivupalstassa 
läpi sivuston.  
Hinta 490 €/kk 

• Mainosboksi 600x300 px, näkyvyys alasivustoilla  ja 
koostesivun keskipalstassa. 
Hinta 350 €/kk



Bannerinäkyvyys suomenluonto.fi



Tekniset vaatimukset
Bannerit
• Formaatti: JPG
• Resoluutio: 72dpi
• Väriavaruus: RGB
• Toimita myös URL-osoite, johon 

banneri linkitetään.

Toimitusosoite: ilmoitukset@sll.fi

Muut
•  Formaatti kuville ja logoille: JPG
• Kuvasuhde: Pääsääntöisesti vaaka-

kuva 
• Resoluutio: 72dpi
• Väriavaruus: RGB
• Brändätyn sivun iso kuva: minimile-

veys 1500 px
• Kysy lisätiedot mediamyyjältäsi



Mediamyynnin yhteystiedot
Saarsalo Oy
Timo Lepistö
044 534 9878 
timo.lepisto@saarsalo.fi 
 


