
Haluaisitko mainoksesi  
Lempäälän suosituimman  

median digikanaviin?
Digilä + lvs.fi

Paikallislehden digisisältöjen parissa  
viihdytään, sillä paikallisuus kiinnostaa  
– niin toimituksellisten kuin kaupallisten  
sisältöjen osalta. 

Tuomme digitaalisen mainostamisen  
jokaisen yrityksen ulottuville, ja saat suoran 
reitin paikalliseen asiakasvirtaan diginä.

Mainokset näkyvät kaikilla laitteilla, 
ja ne on sisäänrakennettu tärkeäksi osaksi 
Digilää sekä akaanseutu.fi-sivustoa.

sivulatausta joka kuukausi.  
Kävijämäärältään lvs.fi ja Digilä-mobiilisovellus 
ovat paikkakunnan suurin digimedia.

Tehostat yrityksesi paikallista näkyvyyttä   
sekä rakennat imagoasi luotettavana  
ja modernina yrityksenä.

Monta syytä mainostaa diginä 
Lempäälän-Vesilahden Sanomissa

54 000

Tavoitat paikallisia, aktiivisia  
ja ostovoimaisia kuluttajia.

Mainostamalla diginä 
saat mainoksesi 
asiakkaidesi älypuhelimeen
Uudistunut lvs.fi on  
responsiivinen sivusto, joka toimii  
niin älypuhelimen ja tabletin kuin  
tietokoneen näytöllä. 
 
Digimainokset  
erottuvat  
edukseen myös  
Lempäälän-Vesilahden  
Sanomien Digilä-  
mobiilisovelluksesta.

Mainostamalla  
diginä mainoksesi  
on potentiaalisten  
asiakkaidesi  
taskussa 24/7.

54 000  
sivulatausta 

ja 24 000 
käyntikertaa 
joka kuukausi

12/2016



Tuote- ja palvelumainokset näkyvät heti kaikilla mainospaikoillamme 
Mainokset on otettu tarkasti huomioon sivuston suunnittelussa. Siksi mainokset 
eivät ärsytä vaan ne huomataan olennaisena osana sivuston muuta sisältöä.

Juttujen edessä 
Jokaisen jutun edessä on kaksi tuotemainosta. 
Mainosten rajallinen määrä takaa jokaiselle  
mainokselle erinomaisen näkyvyyden.  

HERKULLISET MUFFINSSIT 2,40 € 
Meiltä myös erikoiskahvit ja teet!
CAFÉ HERKKU

Reunassa
Reunapalkissa 
näkyy viisi eri 
tuote mainosta 
etusivulla ja 
kaikilla muilla-
kin sivuilla.

Herkulliset muffinssit  
2,40 €
Café Herkku

UUSIMMAT | KATSOTUIMMAT

Yritykset tarjoavat

1. Herkulliset muffinssit
2,40 €
Café Herkku

2.

3.

Erä kotimaisia Jopoja 
299,00 €
Urheiluliike Sportti

Keväiset siemenet ja taimet
Puutarhaliike Kukka

Listoilla
Uusimmat- ja Katsotuimmat-
listat kokoavat tuotemainoksia 
lvs.fi:n etusivulle.
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Yrityksiltä – paikallistarjonta yhdellä sivulla
Ruoka ja juoma Lisää >>

Herkulliset muffinssit 
2,40 €
CAFÉ HERKKU

Raikkaat lounassalaatit
LOUNASKAHVILA RUUSU

Uunituoreet croissantit 
1,90 €
CAFÉ HERKKU

Suussa sulava lattekahvi
2,10 €
CAFÉ HERKKU

Palvelut Lisää >>

Hääkampaukset taidolla
KAMPAAMO VIUHKA

Tilaa meidät töihin!
KAIVURIJÄTKÄT

Terve suu sinulle
HAMMASKLINIKKA KIILLE

Rentoudu hieronnassa
WELLNESS COMPANY

Muoti Lisää >>

Katalogisivulla
Lisäksi tuotemainokset näkyvät  
lvs.fi:ssä Yrityksiltä-osion  
mainoskatalogissa.

Katalogin osastoja ovat Kauneus ja terveys,  
Koti, Liikenne, Muoti, Palvelut,  
Rakentaminen ja remontointi,  
Ruoka ja juoma sekä Vapaa-aika.
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Tuotemainokset näkyvät juttujen edessä 
myös mobiilissa.

Herkulliset muffinssit 2,40 € 
Meiltä myös erikoiskahvit ja teet!
CAFÉ HERKKU

Yritysten mainokset ovat tärkeä osa  
Digilän ja lvs.fi -sivuston sisältöä
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Tuotesivulla
Kun tuote-/
palvelumainosta 
klikkaa, pääsee  
tuote sivulle,  
jolla näkyvät itse  
tuotteen lisäksi 
yritystiedot sekä  
muut saman  
yrityksen 
tuotemainokset.

Yritystiedot Café Herkku suosittelee

CAFÉ HERKKU

Palvelemme
Ma 7–18
Ti 7–18
Ke 7–18
To 7–18
Pe 7–22
La 9–22
Su 9–16

www.cafeherkku.fi
050 122 4566
cafe.herkku@gmail.com

Café Herkku
Leipomotie 1
37500 Lempäälä

Uunituoreet croissantit
1,90 €

Suussa sulava lattekahvi
2,10 €

Café Herkku

2,40 €
Meiltä myös erikoiskahvit ja teet!

Herkulliset muffinssit

Café Herkku

Café Herkku on paikallinen kahvila, joka tarjo-
aa asiakkailleen makeita leivonnaisia ja pientä 
suolaista purtavaa. Lisäksi valikoimaan kuuluu 
paljon erikoiskahveja ja laaja lajitelma teetä. 
Toimimme myös pitopalveluna ja vuokraam-
me kahvilatilaa yksityistilaisuuksiin.

Yritystiedot Café Herkku suosittelee
CAFÉ HERKKU

Palvelemme
Ma 7–18
Ti 7–18
Ke 7–18
To 7–18
Pe 7–22
La 9–22
Su 9–16

www.cafeherkku.fi
050 122 4566
cafe.herkku@gmail.com

Café Herkku
Leipomotie 1
37500 Lempäälä

Suussa sulava lattekahvi
2,10 €
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Yrityssivulla 
Kun klikkaa  
yrityksen nimeä  
tuote mainoksissa,  
pääsee yrityksen  
omalle sivulle.  
Yrityssivu   
kokoaa yrityksesi  
tarinan, palvelut,  
aukioloajat,  
yhteys tiedot ja  
tuotemainokset  
yhdelle sivulle.

Tuote- ja palvelumainokset näytetään uutisten,  
haastatteluiden ja tapahtumien yhteydessä.

Mainostamalla diginä saat osasi nettisivujemme  
mittavasta, voimakkaasti kasvavasta  
ja nimenomaan paikallisesta verkkoliikenteestä

Lempäälän-Vesilahden Sanomien nettisivusto on kävijämäärältään  
markkina-alueensa ylivoimaisesti suurin. Sivuston paikallisesta sisällöstä  
ovat kiinnostuneet alueen asukkaat kuten paperilehdenkin kohdalla.  
Nettisivujemme kävijät ovat paikallisten yritysten tärkeä kohderyhmä.

Nettisivuillamme tuote- ja palvelumainokset näytetään paikalliselle 
asiakasvirralle. Mainosnäyttöjen määrällä valitset kuinka suuren  
huomioarvon asiakasvirrasta haluat yrityksellesi.

Herkulliset muffinssit
2,40 €

54 000  
sivulatausta 

ja 24 000 
käyntikertaa 
joka kuukausi

12/2016



Hinnasto

Jatkuva  
paikallinen digi näkyvyys

Ota yhteyttä myyntiimme:

Jatkuvaan digiin kuuluu:
• Valitsemasi huomioarvo eli mainosnäyttöjen määrä
• Kuukausittainen raportointi mainostesi toteutuneesta näkyvyydestä
• Tuote-/palvelumainokset sivuston eri mainos paikoilla sekä  

Digilä-mobiilisovelluksessa että lvs.fi-sivustolla
• Tuotesivu jokaiselle tuotemainokselle
• Yrityssivu, joka sisältää mm. osoite- ja yhteys tiedot, aukioloajat,  

yrityskuvia, toimintasi kuvauksen sekä mahdollisen kotisivulinkin,  
YouTube-videon ja Facebook-syötteen

Jorma Salmi
Puh. 044 755 7369   |  s-posti: jorma.salmi@lvs.fi

Mainosnäytöt Yhtäaikaisia 
mainoksia Kuukausihinta*

500 / kk 1 49 €
1 000 / kk 2 69 €
3 000 / kk 3 105 €

Mainostasi 
näytetään 
500–3000 kertaa 
kuukaudessa.

*Hintoihin lisätään alv 24 %

Jatkuva digi: alk. 49€ / kuukausi
Kun mainostat diginä Lempäälän-Vesilahden Sanomissa, saat mainoksesi  
näkyviin Digilä-mobiilisovelluksessa ja lvs.fi-sivustolla samaan tyyliin kuin  
edellisen aukeaman "Herkulliset muffinssit".  

Lisäksi saat yrityksellesi mininettisivut, jotka sisältävät yhteys tietojen  
ja aukioloaikojen ohella mm. kuvia, kuvauksen toiminnastasi ja  
toimipaikkasi kartalla. 
 
Voit valita Jatkuvaan digiin 500, 1 000 tai 3 000 mainosnäyttöä kuukaudessa.

Vaihdamme/päivitämme tuotemainoksiasi tarpeidesi mukaan,  
esimerkiksi kerran kuukaudessa. 
Mainosnäyttöjen määrä on yrityskohtainen. 
Laskutusväli 3 kk (haluttaessa pidempi).

Digilä +  
lvs.fi

Piia Kylliäinen
Puh. 044 347 7405   |  s-posti: piia.kylliainen@lvs.fi

54 000  sivulatausta ja 24 000 käyntikertaa joka kuukausi
12/2016


