
Mainosta Vaasan  
screeneillä 
Paras ja kattavin digitaalisen ulkomainonnan 
näkyvyys Vaasan alueella keskeisimpien ja 
vilkkaimpien liikennevirtojen varrella.

Kasvua ulkomainonnalla



Mainosta Vaasan screeneillä
Digitaalinen ulkomainonta vie yrityksesi viestin näyttävästi sinne, 
missä ihmismassat liikkuvat: Vaasan keskeisimpien ja vilkkaimpien 
liikennevirtojen äärelle.

Kaksipuolisilla screeneillä kiinnität tehokkaasti ihmisten huomion ja 
saat aikaan toimintaa. Digitaalinen ulkomainonta sopii erinomaisesti 
myös osaksi monikanavaista mainoskampanjaa. Kun ilmoituksesi 
huomataan ensin aamukahvipöydässä sanomalehdessä, myöhemmin 
työmatkaa tehdessä ulkonäytöltä ja illemmalla verkossa puhelinta 
selaillessa, menee viestisi perille.

Ota yhteyttä! puh. 06 2477 205, 
myynti@ilkka.com, ilkka.com

40 000  

ajoneuvoa päivässä

120 000  

asiakaskontaktia päivässä

10  
näyttöpintaa 

Kasvua ulkomainonnalla

Tavoita uudet ja nykyiset
asiakkaat tehokkaasti

Kasvata brändin
tunnettuutta Vaasassa

Kasvata yrityksesi
myyntiä Pohjanmaalla

1.
2.

3.

!

• Ratakatu  
• Yhdystie 
• Välitie 
• Moottorikatu
• Yrittäjänkatu
Huom. kaikki screenit ovat kaksipuolisia. 

Näyttöjen sijainnit



Sijainnit

 1 viikko        690€  (alv 0%)
63 000 näyttökertaa ja jopa 700 000 asiakaskontaktia / 280 000 ajoneuvoa. 

2 viikkoa          1190€ (alv 0%)
126 000 näyttökertaa ja jopa 1 400 000 asiakaskontaktia / 560 000 
ajoneuvoa. 

3 viikkoa         1690€ (alv 0%)
189 000 näyttökertaa ja jopa 2 100 000 asiakaskontaktia / 840 000 
ajoneuvoa. 

4 viikkoa        1990 (alv 0%)
252 000 näyttökertaa ja jopa 2 700 000 asiakaskontaktia / 1 120 000 
ajoneuvoa. 

Hinnat sisältävät näkyvyyden kaikilla 10 näytöllämme valitulla kampanja-ajalla 
(näyttömääriä n. 9000/pv).

Hinnasto
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Ota yhteyttä. Soita tai lähetä 
sähköpostia ja sovitaan yhdessä 
mainoskampanjasi yksityiskohdat.  
p. 06 2477 205, myynti@i-mediat.fi

Hyväksy aineisto. Toteutamme 
toiveittesi mukaiset kuvat, videot ja 
animaatiot. Voit halutessasi tehdä 
aineiston myös itse. Kysy lisää 
vaihtoehdoista.

Nauti tuloksista! Yrityksesi mainos 
näkyy jokaisella näyttöpaikalla 1,5 
minuutin välein, eli näyttökertoja on 
vuorokaudessa yhdellä näytöllä 1800. 
Yhteensä mainoksesi näkyy viidellä 
näyttöpaikalla siis huikeat 9000 
kertaa - joka päivä.

1.

2.

3.

Kiinnostuitko? Toimi näin:

Ota yhteyttä! puh. 06 2477 205, 
myynti@ilkka.com, ilkka.com!



FONTTI & MAINOSTEKSTI & LOGOT
• Suosi päätteettömiä fontteja (esim. Arial, Futura, Helvetica).
• Tekstin ja logojen korkeuden olisi hyvä olla vähintään 3/4 näytön pinta-alasta 

selkeyden ja luettavuuden varmistamiseksi.
• Huomioi katsojan käyttämä aika ja etäisyys LED-näytöstä. Mitä 

ytimekkäämmin kykenet viestimään, sitä tehokkaammin tavoitat katsojat. 
Vähemmän on enemmän screeneilläkin.

KUVAT
• Varmista, että teet aineiston oikeaan kokoon (616 px x 352 px, 72 ppi). 

Skaalaaminen heikentää huomattavasti mainoksen laatua.
• Vältä kuvia, jotka ovat liian yksityiskohtaisia.
• Screenin valovoimaisuuden takia suosi värikkäitä, vahvoja mainoksia. 
• Valkoista taustaväriä ei kannata käyttää mainoksissa. Jos mainosmateriaaliin 

halutaan vaalea tausta, kannattaa välttää puhdasta valkoista väriä. Esimerkiksi 
hitusen harmahtava tai sävytetty valkoinen on parempi ratkaisu kuin 
puhtaanvalkoinen väri.

VIDEOT
• Videon enimmäispituus näytöillä on 6 sekuntia.
• Videoissa pätevät samat lainalaisuudet kuin pelkissä kuvissa.
• Suosi videossa suuria tekstejä ja selkeitä / helppolukuisia fontteja. Parhaiten 

erottuvat tummalla pohjalla olevat vaaleat tekstit.
• Videomateriaalia käytettäessä suositeltava tiedostoformaatti on MP4 (.mp4).

Vinkit mainoksen tekijälle
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Aineisto-ohjeet 
• Voit hyödyntää joko kuva- (JPG/PNG/GIF) tai 

videotiedostoja (MP4). Toimita valmis aineisto 
osoitteeseen verkkomainos@ilkka.com 
3 arkipäivää ennen kampanjan alkua.

• Aineiston koko: 616 px x 352 px.
• Yksittäinen aineisto esitetään screenillä 

kerrallaan 6 sekuntia. 
• Suosi tekstin ja pohjavärityksen osalta 

vastavärejä mainoksen parhaan erottuvuuden 
vuoksi. Vältä kuitenkin kokonaan valkoista 
pohjaväriä. 

Korkeus 
2,5 m

Leveys 4 m


