
MEDIAKORTTI 2019Sisältömarkkinointi

Hintoihin lisätään alv 24%.

Sisältömarkkinointi  
on markkinoinnin  
tulevaisuutta

Ota 
paikallislehti 

avuksi yrityksesi 
polulle, niin hyödyt 

markkinoinnista 
heti!

½ SIVUN JUTTU

1 SIVUN JUTTU

Sisältömarkkinointi toimii koska:

= 1 675 €

= 1 025 €

+ alv

+ alv

Sisältömarkkinointituotteemme 
ovat perinteisestä mainonnasta 
poikkeavia sponsoroituja 
artikkeleita. Artikkelin tekee 
toimittaja yrityksen toiveiden 
mukaisesti, ja juttu erottuu 
toimituksellisista jutuista ’Mainos’-
merkintöjen avulla. Artikkeli 
julkaistaan aina myös lvs.fi:ssä  
ja siihen liittyy aina kuvia 
yrityksestäsi.

Sisältömarkkinointi on erityisen 
tehokasta markkinointia, 
sillä se vetoaa esimerkiksi 
tarinoidensa, hyödyllisyytensä tai 
viihteellisyytensä ansiosta lukijoihin 
eri tavalla kuin perinteinen mainos. 
Sisältömarkkinoinnilla rakennat 
yrityksesi brändiä pitkäjänteisesti.

1   Et keskeytä
Sisältömarkkinoinnilla et keskeytä lukijaa.  
Sen sijaan tarjoat lukijaa hyödyttävää sisältöä 
ja tietoa silloin, kun lukija sitä etsii.

2   Sisältösi ei vaikuta mainokselta 
Asiakas ei miellä hyvin tuotettua sisältöä 
mainokseksi, vaikka pohjimmiltaan se sitä 
onkin. Sisällön pariin hakeudutaan itse, ei 
siksi, että mainos sattuu eteen. 

3   Voit päästä dialogiin asiakkaan kanssa
Sisältömarkkinointi tarjoaa mahdollisuuden 
vuorovaikutukseen asiakkaan kanssa: asiakas 
voi kommentoida sisältöäsi, ottaa yhteyttä, 
antaa palautetta, keskustella tai jakaa itse 
sisältöä eteenpäin. 

4   Voit kertoa tarinan
Ihmiset rakastavat tarinoita, ja sisältöjen 
avulla voit kertoa niitä omasta yrityksestäsi. 
Tarinat herättävät tunteita ja jäävät paremmin 
mieleen, joten olet todennäköisemmin 
asiakkaasi mielessä kun palveluja valitaan. 

5   Sisällöllä on pidempi elinkaari
Sisältömarkkinoinnin elinkaari on pidempi 
kuin pelkän mainoksen, sillä kirjoitettu 
juttu säilyy mediassa paljon pidempään. 
Laadukkaasti tuotettu sisältö myös säilyy 
ajankohtaisempana ja sitä on mielekkäämpää 
jakaa eteenpäin kuin mainosta. 

6   Paikallislehti tarjoaa valmiin yleisön
Tunnettu paikallismedia tarjoaa sisällöllesi 
valmiin yleisön. Vaikutusta ei ole ilman  
yleisöä, ja Lempäälän-Vesilahden Sanomat 
tavoittaa ne, joille sisällölläsi on eniten 
merkitystä. 

7   Pääset osaksi asiakkaan arkea
Sisältömarkkinointijuttu on toimiva tapa 
kertoa yrityksesi tuotteista ja palveluista sekä 
tuoda esiin yrityksesi asiantuntemusta osana 
asiakkaan arkea. Sisältösi on tällöin  
osa tuttua, luotettavaa uutismediaa.

Ota yhteyttä:
Asiakkuuspäällikkö 
Piia Kylliäinen  
puh. 044 347 7405 
piia.kylliainen@lvs.fi

Petri Vihavainen 
puh. 044 755 7268
petri.vihavainen@lvs.fi


