
Mainostaminen Ideaparkin 
digitaalisilla näytöillä

Toteuta näyttävää ja vuorovaikutuksellista viestintää still-
kuvina ja videoina Seinäjoen Ideaparkin asiakkaille. 

Kahdella Ideaparkin julkisivussa olevalla ulkoscreenillä 
tavoitat kantatie 67 ajoneuvoliikenteen. Ulkoscreenit ovat 
kooltaan 15 neliöisiä. 

Ideaparkissa tavoitat asiakkaasi keskusareenalla ja 
käytävillä. Keskusareenalla on kaksi päätyscreeniä, 
iso päätyscreen on 55 neliöinen ja kapea päätyscreen 
27 neliöinen. Huomioitavaa on, että esityksien aikana 
päätyscreenit ovat tapahtumajärjestäjien käytössä.  
Käytävien katoissa on 55 tuumaisia kaksipuoleisia 
screenejä, jotka varmistavat näkyvyyden molempiin 
kulkusuuntiin. Sisäscreenejä löytyy yhteensä 76 kappaletta.

Ota yhteyttä! I-Mediat Myynti puh. 06 2477 800, 
myynti@i-mediat.fi, www.i-mediat.fi

Ideapark sijaitsee vilkkaan 
Kantatie 67:n varrella ja ohi kulkee 
yli 16 000 ajoneuvoa päivässä.

Ideaparkissa voit 
mainostaa yhtä aikaa 
jopa 78:lla näytöllä.78



Aineisto-ohjeet
Vinkkejä mainossuunnitteluun:

• Näyttömainonnassa seitsemän sanaa on hyvä yleissääntö! 
(Huomioi katsojan käyttämä aika ja etäisyys)

• Kuvat ihmisistä, varsinkin kasvokuvat ovat tehokkaita!
• Vältä valkoista taustaväriä.
• Suosi värikkäitä ja vahvoja mainoksia. Ne ovat 

tehokkaimpia!
• Kerää katseita tutuilla muodoilla! Katse hakee ympyröitä, 

kolmioita ja neliötä. Yksinkertainen on selkeintä ja kaunista!

Mainoksen pikselikoot:
• Ulkonäytöt 984x551 px
• Sisäscreenit käytävillä, kaksipuoliset 1920x1080 px
• Aula, iso päätynäyttö 1920x288 px
• Aula, kapea päätynäyttö 1920x144 px

Resoluutio: 72 dpi
Tuetut tiedostoformaatit: JPG, MP4
Aineistojen toimitus: verkkomainos@i-mediat.fi

P-alue

Aika Ulkoscreenit Sisäscreenit 
pohjoinen – länsi

Sisäscreenit 
etelä – itä

Sisäscreenit 
kaikki käytävät

Keskusareena
päätyscreenit Full Ideapark

1 viikko 149,00 € 199,00 € 199,00 € 359,00 € 539,00 € 1 020,00 €
2 viikkoa 298,00 € 298,00 € 299,00 € 539,00 € 719,00 € 1 480,00 €
3 viikkoa 439,00 € 399,00 € 399,00 € 719,00 € 899,00 € 1 900,00 €
4 viikkoa 549,00 € 499,00 € 499,00 € 899,00 € 1 079,00 € 2 270,00 €
1 päivä - - - - - 500,00 €
Screenejä kpl 2 40 34 74 2 78

Hinnoittelu

Mainoksesi näkyy aina 10 sekuntia kerrallaan ja sen esiintymistiheys vaihtelee ostetun mainosajan mukaisesti 1-5 minuuttiin. 
Hintoihin lisätään alv. 24%. 
Mainoksesi toistuu arkipäivisin soittolistan ollessa täynnä (5 min) vähintään 120 kertaa päivässä (klo 10-20). Lauantaisin 
96 kertaa (klo 10-18) ja sunnuntaisin 72 kertaa (klo 12-18) / näyttö. Määrät on laskettu Ideaparkin ja sen liikkeiden 
vähimmäisaukioloajoista, joten todellisuudessa näytöt toistavat mainontaa myös näiden aukioloaikojen ulkopuolella.
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Ota yhteyttä! I-Mediat Myynti puh. 06 2477 800, 
myynti@i-mediat.fi, www.i-mediat.fi
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