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Goda nyheter
för österbottniska

företag
– nyhetsmedia ger 

bäst effekt

Att annonsera i nyhetsmedier är ett ypperligt sätt att 
driva försäljning och att bygga starka varumärken. Det 
slår den pinfärska rapporten “Effekten av nyhetsmedia” 
fast. Rapporten är gjord i samarbete med GroupM, 
Bonnier, Schibsted, Stampen och Mediekompaniet. 

För dig som kund hos HSS Media är detta goda ny-
heter. I rapporten kan man konstatera att nyhetsme-
dier ger mest tillbaka av medieinvesteringen av alla 
räckviddsmedier.  Dessutom förstärker nyhetsmedier 
effekten av sökordsannonsering och marknadsföring 
på sociala medier.  Rapporten visar att annonsörer som 
investerar i nyhetsmedia i genomsnitt får 70 procent 
högre effekt på sin sökordsannonsering. 

Vi på HSS Media har både lokalt och regionalt de 
starkaste nyhetsmedierna genom våra tre dagstidningar 
Vasabladet, Österbottens Tidning och Syd-Österbot-
ten. Dessutom kan vi genom marknadsföringsbyrån 
Seger Marketing erbjuda allt ditt företag kan behöva 
inom digital marknadsföring.

Det betyder att du som kund hos HSS Media kan få 
alla dina marknadsföringsbehov mötta under ett och 
samma tak. 

Tveka inte att ta kontakt, vår kompetenta och energiska 
personal är alltid redo att stå till tjänst. Vi vill hjälpa 
österbottniska företag att fortsätta växa och nå nya höj-
der.

Välkommen att diskutera!
Kaj Ritala
Försäljningsdirektör, HSS Media

Köpkraften är stark. 
Därför lönar det sig att 
satsa på Österbotten 
som marknad.
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Av Österbottens 180 945 invånare har
89 669 svenska som modersmål (49,6 %).
I vissa kommuner pratar över 90 % av 
befolkningen svenska.

79 530 personer har finska som moders-
mål (44 %) medan 11 746 personer pratar 
övriga språk (6,4 %).

(Österbotten i siffror/ 31.12.2017)

Svenskan i topp 

i Österbotten

Svensk-
språkiga

49,6 %

Finsk-
språkiga

44 %

Övriga-
språk

6,4 %

KARLEBY

VASA

JAKOBSTAD

NYKARLEBY

KRISTINESTAD

KASKÖ

NÄRPES

*läsarmängd/vecka 
KMT 2017

14 000*

59 000*

93 000*
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Med rätt mix 

når du 94%*
HSS Media är det största 
svenskösterbottniska mediehuset och 
erbjuder en heltäckande mediemix för 
alla dina annonseringsbehov.

*) Totala räckvidden print + digital för VBL och ÖT
   KMT 2017

Genom att kombinera olika print- och digitala 
lösningar i våra tre tidningar Vasabladet, 
Österbottens Tidning och Syd-Österbotten 
når du så gott som hela Svenskösterbotten.
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185 000
Total räckvidd/vecka

Dagstidningen är fortsättningsvis 
den kanal vi helst läser reklam i. 
Lokaltidningen känns pålitlig. Men 
vill du nå en maximal täckningsgrad 
annonserar du också via våra digitala 
kanaler.

• e-tidningen (pappers- 
tidningen i digitalt format)
• våra webbsajter
• Sevendays bloggportal
• Bjud.fi nätauktion

1 500 000
Sidvisningar

på våra webbsajter 
varje vecka

Digi
• papperstidningen
• otaliga annonsmöjligheter

96 000 
Personer

läser våra papperstidningar

29 370
Total upplaga

Print
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Fokusera på målet så hjälper vi dig att kommu-
nicera med din målgrupp i de rätta kanalerna. 

För att annonsera effektivt måste du känna din 
målgrupp och veta hur den använder medier. 
Och visst – att medianvändningen varierar kraf-
tigt i olika åldersgrupper känner de flesta till. 
”Det är väl ingen idé att annonsera i papperstid-
ningen om man vill nå en 17-åring?” Njaa, det 

Lugn 
bara 
lugn

Mediemix och statistik 
i all ära, men när ska jag 
hinna sätta mig in i allt?
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1. Mål
Vad vill du uppnå?  

Exempel: fler sålda produkter, 
fler webbesökare. 

2. Målgrupp
Vem är det som du vill nå?  

Exempel: region, ålder, yrkesgrupp

3. Budskap och kanal
Vad vill du säga? 

Ta fram kärnan; skala bort allt  
oväsentligt och välj rätt kanal för ditt 

knivskarpa budskap.

4. Tone of voice
Bestäm dig för hur du vill kommunicera med 

din målgrupp – och håll dig till det! På det här 
sättet lär du din målgrupp att känna igen dig.

5. Uppföljning
Når du dina mål? Hur mäter du dem?

Har du en klar och tydlig plan för din annons? 
För att effektivt få fram ditt budskap till rätt 

mottagare är det bra att definiera:

stämmer inte; alla åldersgrupper följer faktiskt 
helst reklam i pappers-/e-tidningen. Reklamen 
i tidningen känns mest pålitlig och anses också 
som minst irriterande.

Det faktum att de flesta gillar reklam i pappers-
tidningen betyder inte att man ska glömma di-
gital reklam.

Boka in ett möte 
med oss!

Vi hjälper dig gärna med att reda 
ut vad som behövs för att få ut ditt 
budskap. Tillsammans hittar vi rätt 

lösning just för dig. 

Annonsörens

kom-ihåg
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Sture missar aldrig 
serien “Hagbard”

“Tidningen är viktig”, säger 

Vasabon Sture Borgar med 

eftertryck. Han börjar 

alltid dagen med att läsa 

dagstidningen - i telefonen. 

Senare på dagen dyker han 

in i papperstidningen.

Sture Borgar, 67, är pensionären som ännu inte slutat 
jobba helt. Somrarna ägnar han åt sommarstugan och 
“skäriliv” men resten av året kan han lika gärna jobba, 
menar han. 

- Någonting måste jag ju göra.

Just nu vikarierar han som markanvändningsingenjör på 
Korsholms kommun. Vad gör en sådan, kanske någon 
undrar. Det är Sture du vänder dig till om du exempel-

vis planerar att köpa en tomt eller arrenderar en åker i 
Korsholm.

- Jag läser tidningen också för jobbets räkning, för att jag 
måste, så att säga. Där läser jag sådant som berör jobbet 
och Korsholms kommun, säger han.

Varje morgon plockar Sture fram sin smarttelefon och 
tar fram lokaltidningens webbsida. Där går han ige-
nom senaste nytt och brukar ägna rubrikerna ungefär 

Lär känna din målgrupp
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Bila r

68%

71%

14%

78%
följer helst reklam 
för matbutiker i 
papperstidningen

Visste du det här om 
målgruppen 60+?

har under det 
senaste året köpt 
en splitterny bil

följer helst reklam 
för bilaffärer i 
papperstidningen

anser att 
kundbetjäningen är 
viktigast då de väljer 
elektronikaffär

KMT: Alueellinen 
Ostokäyttäytyminen 
kevät 2018 
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Lär känna din målgrupp

Och ibland hajar han till.

- När man ser att någon ung människa har dött... 
Det är klart att man reagerar då. Tidningen är viktig, 
säger han.

Figurerar själv i tidningen ibland

Förresten, klingar Sture Borgars namn bekant? Du 
kan ha läst om honom i lokaltidningen. Bland annat 
för fyra år sedan när han var ute på ett ovanligt, för 
att inte säga unikt, uppdrag. I fyra månader drog han 
på sig tomtedräkt, tomteskägg och en kliande peruk 
i en tomteby vid ett skidcenter utanför den nordligt 
belägna kinesiska staden Beijcun. Och kineserna fi-
rar ju inte ens jul.

- Men tomten är ändå mycket populär och har dig-
nitet. Han är nästan lite helig. Kineserna är ett vän-
ligt folk och bemöter alla på ett fint sätt fastän man 
inte kan prata kinesiska, sa han i en intervju när han 
var nyss hemkommen (Vasabladet 5.6.2015).

Efter 25 år som lärare på lantmäteriutbildningen i 
Vasa togs beslutet att lägga ner linjen. Sture, som 
trott att han skulle gå i pension som lärare, fick se 
sig om för ett nytt jobb. Han hann jobba ett par 
år på ett konsultföretag innan permitteringsvarslet 
kom. Det var då han såg jobbannonsen som Kina-
tomte några dagar innan ansökningstiden gick ut 
och skrev snabbt ihop en meritförteckning. Efter en 
Skype-intervju var jobbet hans. 

Läste pinfärsk tidning

Väl på plats i Kina fick Sture förlita sig på nätför-
bindelsen för att ha koll på nyhetsläget hemma. Han 
var förresten förmodligen en av de första som öpp-
nade tidningen varje dag. För när klockan var två på 
natten hemma i Österbotten och e-tidningen nyss 
kommit ut, då slog Sture upp första sidan. De sista 
sex veckorna fungerade inte nätet och Sture kunde 
inte läsa tidningen på sin surfplatta.

- Men det är ju väldigt behändigt att ha tidningen 
med sig i telefonen var man än är.

Och det stämmer i synnerhet om man är lika rörlig 
som Sture är. Han tillbringar somrarna ute på som-
marstugan i Bergö. Under vinterhalvåret bor han i 
Vasa och tillbringar helgerna med särbon. Dessutom 

en halvtimme. Men senare på dagen, på någon av 
kaffepauserna på jobbet, läser han också papperstid-
ningen.

- Jag läser papperstidningen lite noggrannare och 
kollar upp om jag har missat något. Och så läser jag 
serien “Hagbard”, den är ett absolut måste, säger han 
med ett skratt.

Han intresserar sig främst för nyheter, både inrikes 
och utrikes. Debattsidorna brukar också engagera 
honom, även om han sällan själv ger sig in i debat-
terna. 

Tidningen har alltid 

funnits till hands

Stures tidningsläsande har han med sig sedan barns-
ben och tidningen fanns alltid hemma. 

- Jo, jag har alltid bläddrat i tidningen. 

Förutom nyheter och serien “Hagbard” brukar Sture 
- som han själv beskriver - lusläsa dödsannonserna. 
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När klockan var två på 

natten hemma i Österbotten 

och e-tidningen nyss 

kommit ut, då slog Sture upp 

första sidan.

jobbar han ännu då och då i både Norge och Sveri-
ge. Ett av de senaste uppdragen var som gruvmät-
ningskonsult i gruvan i Gällivare, där han hjälpte till 
att hitta malmådror i berggrunden. 

- Du går ner i gruvan då det är mörkt, arbetar i 
mörkret och så kommer du upp då det är mörkt 
igen. Du ser inget dagsljus över huvud taget, säger 
Borgar. 

Har nära till musiken

Sture är inte med i bara en - utan två körer: Sångar-
gillets seniorkör och Arbetets vänners kör. Men han 
lyssnar också på musik och en favoritgenre är jazz.

- Jag går gärna på jazzkvällar.

Dessutom träffar han ett gäng andra - mestadels 
pensionärer - varje vecka. De samlas för after work 
på en restaurang i Vasa och bara umgås, säger han 
med ett stort leende.
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“Jag läser nyheter 
oftare än jag tror”
Ibland ringer svärmor till 

Catharina Kullström och 

berättar om något hon läst 

i tidningen. Och Catharina 

svarar: “Det där läste jag 

redan i går kväll”.

Det är oftast på väg hem från jobbet som det slår 
Catharina Kullström - det där hon lovat sin man att 
hon ska kolla upp under dagen. Men arbetsdagen 
har varit så hektisk att hon inte hunnit tänka på de 
privata sakerna. Inte förrän hon sitter i bilen. Catha-
rina, 52, jobbar som specialbarnträdgårdslärare och 
pendlar varje dag mellan Oravais och Korsholm. 
Under arbetsdagen flänger hon runt, som hon säger, 
till olika skolor och förskolor i kommunen. Hon har 
fullt upp med alla barn som behöver hjälp och har 
ansvar för dubbelt fler barn än rekommendationen 
lyder. Så det är inte så konstigt att kaffepausen lider 
när hon kommer in till kontoret på ämbetshuset i 
Korsholm. I stället tar hon sin kaffekopp till skriv-
bordet och gör hellre undan lite pappersarbete. Där-
för är det då, när hon nöter på riksåttan, som får hon 
tid att tänka efter. 

Det är också där i bilen hon dricker sitt morgonkaf-
fe. Det är en så pass ingjuten rutin i hennes liv att 
hon inte skulle kunna tänka sig att köpa en bil utan 
mugghållare. 

- Fast jag har en vision om ett liv där jag har till-
räckligt mycket tid på morgonen att jag kan gå ut 
och hämta papperstidningen och slå mig ner med 
kaffekoppen.

En kvällsmänniska

Men så ser inte livet ut i dag. Istället läser hon e-tid-
ningen på kvällen när hon kommer hem från jobbet 
och äntligen får en stund över. Hon läser också ny-
heterna på webben, speciellt de som länkas på Face-
book av vänner och Vasabladet. På så sätt håller hon 
koll på läget och har oftast redan läst artikeln som 
svärmor ringer och berättar om.

Lär känna din målgrupp
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73%

42%

19%

28%
funderar just nu på 
att köpa eller byta 
bil

funderar just nu på 
att köpa inredning

följer helst reklam för
möbel- och inrednings-
butiker  i papperstidningen

anser att prisnivån är 
viktigast då de väljer 
varuhus/köpcenter

KMT: Alueellinen 
Ostokäyttäytyminen 
kevät 2018 

Visste du det här om 
målgruppen 45-59?
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Lär känna din målgrupp

- Då kan jag säga: Det där läste jag redan i går. När 
jag tänker efter så läser jag nog nyheter oftare än 
jag tror.

Catharina har funderat över vilken typ av nyheter 
som intresserar henne och kommit fram till att de är 
de lokala händelserna som ofta berör många, det där 
som alla pratar om. Som när det stormar och hela 
byar blir utan el, eller exempelvis nyheter om dåligt 
väglag. Men hon läser också artiklar som har med 
Korsholm att göra. Vad har fullmäktige beslutat 
om? Det tar hon reda på eftersom det kan påverka 
hennes jobb. Ibland söker hon också upp nyheter 
om vad bildningsnämnden avhandlat på sina mö-
ten, av precis samma orsak.

Kulturnyheterna är också intressanta. Teater, revyer 
och recensioner håller hon koll på. Och nyheter om 
artister som ska uppträda i regionen.

- Och så plane-
rar jag in att gå på 
konserterna fast det 
inte alltid blir av se-
dan i verkligheten.

En del rutiner är 
viktiga för Catha-
rina, andra är det 

inte. Hon har exempelvis inte en favoritaffär där 
hon alltid gör sina uppköp. Ibland kan annonserna 
styra henne, säger hon.

- Om en vara jag tänkt köpa finns på erbjudande 
så kan jag lika gärna åka dit och handla, säger hon.

Roligt när båda barnen är hemma

Med två nyligen utflugna barn befinner sig Catha-
rina just nu i ett nytt livsskede. Barnen Andreas och 
Angelica har sina egna liv och Catharina gläds med 
dem, men säger också att det är ett sorgearbete.

- Ibland när de berättar om sina framtidsplaner 
brukar jag säga “det där låter bra” men hoppas in-
ombords att de inte försvinner för långt bort från 
mamma, säger hon och ler.

För fast hon tycker det är roligt att barnen skapar 

sina egna liv så är det ändå jätteroligt när barnen 
kommer hem emellanåt. 

- Många säger att småbarnsåren är bäst, men jag 
tycker att alla åldrar har sin tjusning. I början var det 
jag som lärde dem, nu lär jag mig av dem.

Sommarstugan håller 

henne upptagen

Redan för länge sedan sa Catharina till sig själv att 
hon ska renovera sommarstugan när barnen blir sto-
ra. Och så blev det. Tillsammans med maken Bernt 
har de nu nästan slutfört renoveringsprojektet, och 
Catharina tror att det varit till stor hjälp i omställ-
ningen som föräldrar med vuxna barn.

- Vi gör det som folk gör i vår ålder för att hålla ihop. 
Vi renoverar och har gemensamma intressen.

Den renoverade sommarstugan är ett viktigt and-
ningshål för paret Kullström. Redan som barn till-
bringade Catharina somrarna på föräldrarnas som-
marstuga i Replot, och minns hur hon satt på en 
sten, spanade efter Vasabåtarna och lät vågorna slå 
mot benen. I dag sitter hon gärna på sin nya terrass 
på Kalvholmen i Oravais. Ibland med datorn och 
e-tidningen uppslagen.

Svårt att slå av på takten

På senare år har Catharina försökt lära sig att ta det 
lite lugnare, och till viss del har hon lyckats. Bland 
annat har hon tagit en paus från sitt engagemang 
som musikterapeut, en syssla hon hållit på med i 20 
år. Musiken har alltid varit en självklar del av hennes 
och familjens liv. Hur länge pausen ska pågå vet hon 
inte. 

Att hjälpa barn är hennes livsuppgift, och ibland 
dyker barnen upp i tidningen. Någon blir intervju-
ad som nybakad student. En annan ställer upp som 
lucia. 

- Det gör mig alltid lika glad att se vad som hände 
sedan, säger hon.

”Om en vara jag tänkt köpa 

finns på erbjudande så kan 

jag lika gärna åka dit och 

handla.”
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Lär känna din målgrupp

Det finns alltid tid 
för lokalnyheterna

Ofta är tiden knapp, 

som det lätt kan bli i en 

aktiv trebarnsfamilj. 

Men mamma Maria och 

pappa Christer ser alltid 

till att läsa tidningen. 

Ibland till och med två 

gånger om dagen.

När dottern Lovisa, 6, föddes var det självklart för 
mamma Maria och pappa Christer att sätta in en 
födelseannons i tidningen. Samma sak med Albin, 4 
år, och minstingen Edvin, 10 månader.

- Vi annonserade när vi förlovade och gifte oss ock-
så. Det enda vi inte annonserat om är väl när vi flyt-
tade ihop, säger Maria med ett skratt.

Trebarnsfamiljen Johansson och Helsing-Johansson 
bor i ett tvåvåningshus i Vörå och tillsammans har 
de ett fullspäckat schema. Både Maria och Christer 
är föreningsaktiva och har dessutom förtroendeupp-
drag, och barnen har sina hobbyer. 
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41%

66%

40%

69%

-30%

-50%

Visste du det här om 
målgruppen 30-44?Det finns alltid tid 

för lokalnyheterna

- Och barnens hobbyer har ju blivit våra hobbyer, 
säger de.

Men det behövs också lugn och ro i “familjen kaos” 
som de själva kallar sig ibland. För mamma Maria, 
som för tillfället är mammaledig, är det en favorit-
stund att få slå sig ner med en kopp kaffe och läsa lo-
kaltidningen utan att något annat pockar på hennes 
uppmärksamhet. Om hon inte hinner läsa allt hon 

funderar just nu 
på att renovera 
eller bygga 
bostad eller 
fritidsbostad

väljer järnhandel på 
basen av aktuella 
erbjudanden

följer helst 
reklam för 
matbutiker 
via pappers-
tidningen

väljer vilket varuhus/
köpcenter de besöker 
enligt parkerings-
möjligheterna

Den grupp som är mest 
mottaglig för reklam via 
tidningarnas webbsidor 
och applikationer

KMT: Alueellinen 
Ostokäyttäytyminen 
kevät 2018 
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Lär känna din målgrupp
vill på frukosten brukar hon lämna kvar tidningen på 
köksbordet som en påminnelse till sig själv. Så fort 
hon får en lugn stund över öppnar hon tidningen 
en andra gång. Hon kollar också dagstidningen på 
webben ett par, tre gånger om dagen men föredrar 
papperstidningen. 

Maria håller hårt i pappret

- Vi diskuterade faktiskt häromdagen om vi ska läm-
na bort papperstidningen och bara prenumerera på 
e-tidningen, men bordlade ärendet, säger Christer.

För Christer spelar det nämligen ingen större roll 
hur han läser nyheterna, om det är digitalt eller på 
pappret. Det viktigaste är att han får ta del av ny-
heterna. Men Maria vill ha kvar sin papperstidning. 
Inte bara för sin privata räkning - hemma på köks-
bordet - utan att den ska finnas överhuvudtaget.

- Jag vill stöda den, så att den finns kvar, säger hon.

Hon misstänker också att tidningsläsandet skulle gå 
förlorat om det inte finns en papperstidning i huset. 

- Jag skulle ha väldigt svårt att sitta med en surf-
platta. Då är jag rädd att rutinen att läsa tidningen 
tappas bort. 

Pappa Christer är ansvarig för intern kommuni-
kation på företaget Mirka i Jeppo och är van att 
jobba med digitala lösningar. Kanske är det därför 
han enklare kan ta till sig tidningen digitalt. Han 
är också den i familjen som lägger mer tid på att 
läsa annonser. Inte alltid för att han är ute efter att 
köpa något, utan för att hålla sig ajour med priser 
och erbjudanden. Maria kikar också igenom annon-
ser, speciellt när säsongerna byts och det är dags att 
uppdatera barnens garderober. För henne är språket 
avgörande för att hon ska ta till sig en annons. 

- Om en annons inte är på svenska känns det som att 
den inte är ämnad för mig. Då tilltalar den mig inte 
alls. Annonsen måste vara på svenska för att jag ens 
ska titta närmare på den.

Och Christer håller med. För honom är det A och O 
att annonserna är på hans modersmål, trots att han 
inte har några svårigheter med finskan. 

- Det finns inget språkhinder men när det är på fin-
ska känns det inte lika relevant.

”Om en annons inte 

är på svenska känns 

det som att den inte 

är ämnad för mig. 

Då tilltalar den mig 

inte alls.”
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“Advertorials känns 

modernt och fräscht”

För Maria är det viktigt att annonsen är klar och 
tydlig, som hon säger, med en bild och kortfattad, 
informativ text. Men å andra sidan uppskattar hon 
också advertorials, alltså artiklar med sponsrat inne-
håll.

- Det är ett mjukare innehåll som jag tycker känns 
modernare och fräschare än en klassisk annons. Det 
kanske är för att jag läser mycket bloggar, jag är van 
vid sponsrade inlägg.

Maria och Christer diskuterar ofta sinsemellan ar-
tiklar de läst i tidningen. 

- Ja, speciellt på helgerna kan vi sitta och analyse-
ra tillsammans. Och på vardagarna är det inte helt 
ovanligt att vi skickar länkar till varandra via Whats-
app och frågar “har du läst det här?”, säger Christer.

- Ja, det stämmer ju det där! Och då brukar oftast 
Christer svara att han har läst det för länge sedan, 
säger Maria och skrattar.

I mars ska Maria återvända till jobbet som speci-

alsakkunnig på SOSTE, Finlands social och hälsa 
rf. Personligen intresserar de lokala nyheterna, och 
framför allt nyheter från hemkommunen, henne 
mest, men hon intresserar sig också för artiklar som 
berör hennes jobb. Ett numera ständigt aktuellt 
tema är vårdreformen och alla dess vändningar. Även 
Christer läser tidningen med perspektivet han har i 
och med sitt yrke.

- Det är väl en yrkesskada, jag har studerat stats-
vetenskap och läser därför gärna inrikesnyheter och 
politik. Men också utrikesnyheterna kan påverka 
mitt jobb. Alla turer med Donald Trump och Brexit, 
exempelvis, kan påverka mitt jobb och vara något jag 
måste kommunicera ut internt på arbetet.

Maria och Christer har själva blivit intervjuade i tid-
ningen, och en gång tillsammans. Det var i början av 
deras förhållande när de ännu studerade och bodde 
i Vasa. Artikeln handlade om sitskulturen i staden.

- Det var inte så länge sedan som en bekant skickade 
en bild på artikeln där vi sitter och skålar med var-
andra. Det känns som väldigt, väldigt länge sedan, 
säger Maria.
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Lär känna din målgrupp

Utan 
tidningen 
har vi ingen 
aning

Studerandena Ronja Strömvall, 20, och Rebecca 
Kajan, 20, har inte setts på några dagar. De studerar 
inte på samma skola och måste själva se till att träf-
fas ibland. När de äntligen ses inne på det knökfulla 
kaféet inne i stan har de mycket att prata om. Gan-
ska snabbt glider samtalet in på saker som hänt i 
deras bekantskapskrets. Och ibland är det händelser 
som också lokaltidningen skrivit om.

- Vi gillar den lokala tidningen, den är relevant för 
oss. Ganska ofta kan vi läsa om någon vi känner, sä-
ger de.

Ett exempel är hela metoo-rörelsen i fjol som var 
global men också landade lokalt och spred sig över 

regionen. Rörelsen var aktuell på flera skolor i Öst-
erbotten och både Rebecca och Ronja hade vänner 
som uttalade sig i intervjuer i lokaltidningen. Enligt 
Ronja trumfar lokaltidningen alla andra nyhetskäl-
lor på nätet. Lokaltidningen är pålitlig, enligt henne, 
och informationen där är sann. 

- På nätet får jag alltid fråga mig själv om man kan 
lita på det som står, säger hon.

När vännerna Ronja 

Strömvall och Rebecca 

Kajan ses pratar de om det 

senaste som hänt. “Hur är 

det hemma?” “Vad händer i 

skolan?” Och: “Läste du det 

där i tidningen?”
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44%

31%

37%

60%

Visste du det här om 
målgruppen 15-29?

funderar 
just nu på 
sparande

funderar på att 
köpa/byta bil inom 
det närmaste året

följer helst reklam 
för möbel- och 
inredningsbutiker i 
papperstidningen

besöker möbel- och 
inredningsbutiker 
på basen av aktuella 
erbjudanden

KMT: Alueellinen 
Ostokäyttäytyminen 
kevät 2018 
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Lär känna din målgrupp
Ronja läser tidningen 

“hem-hemma”

Både Rebecca och Ronja föredrar att läsa pappers-
tidningen, jämfört med tidningen på webben. Ronja 
brukar läsa papperstidningen hemma hos sina för-
äldrar. Allra helst en lugn morgon efter frukost, un-
der en filt på soffan med levande ljus på soffbordet.

- Då bläddrar jag igenom tidningen och tar del av 
det senaste nytt innan jag kickar igång dagen, säger 
Ronja.

Ronjas dag kan innehålla mycket. Hon tränar myck-
et och går ofta på gym men tar också gärna långpro-
menader med hunden Mette och sambon Simon. 
Eller träffa vänner, så ofta hon kan. Men hon upp-
skattar också egentid.

- Det är då jag återhämtar mig och har tid att göra 
det jag njuter av. Som att äta choklad och se en bra 
serie.

Rebecca läser tidningen på jobbet

Rebecca jobbar på ett äldreboende och läser gärna 
papperstidningen där på sina pauser. Om det finns 
ett resereportage bläddrar hon gärna fram det. Det 
är en mera koncentrerad Rebecca när hon håller i en 
papperstidning.  

- Om jag kollar på telefonen är jag inte så fokuserad, 
och scrollar snabbt förbi om det är ointressant, säger 
Rebecca.

Vad är det då som tävlar om Rebeccas fokus? Hon 
gillar också att träna och ta promenader, men fram-
för allt att resa. För lite mer än ett år sedan tillbring-
ade hon flera månader i Australien, och höll så klart 
koll på hemmaplan genom kontakten med vänner 
och familj, men också lokaltidningens rubriker.

Annonsernas språk 

och bilder viktiga

Varje dag möts Ronja och Rebecca av reklam av 
alla de slag, men de lägger inte märke till allt. Men 
annonser i den svenska lokaltidningen har ett givet 
försprång jämfört med andra annonser. För att Re-
becca alls ska ta notis om en annons måste den vara 
på svenska, säger hon.

Både Rebecca och 

Ronja föredrar att läsa 

papperstidningen, 

jämfört med tidningen på 

webben.
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- Är den på finska läser jag den inte, den fångar inte 
min uppmärksamhet. 

Ronja är tvåspråkig, men håller med:

- Jag ser finskspråkig reklam överallt. Om den är på 
svenska stannar jag upp, då läser jag den.

Rebecca och Ronja bär med sig sina telefoner över-
allt och läser tidningen på webben. Så får de veta 
de snabba nyheterna. Ingen av dem prenumererar på 
papperstidningen men läser den alltid på jobbet eller 
hemma hos föräldrarna.

För Ronja är bildspråket viktigt, speciellt när det gäl-
ler annonser.

- Jag uppmärksammar inte annonsen om det bara är 
en massa text, därför är bilderna väldigt betydelse-
fulla för mig.

Bloggar på fritiden

Ronja, som själv är bloggare, läser gärna bloggar och 
tar också till sig annonser genom bloggsamarbeten 
på bloggportalen Sevendays.

- När jag känner bloggaren är också annonsen tro-
värdig, jag vet att personen inte rekommenderar vad 
som helst.

Att Ronja och Rebecca är unga betyder inte att de 
är bekymmersfria. Ronja som studerar till klasslärare 
hoppas att hon om fem år fått ett jobb, men menar 
att det inte är så lätt. Om fem år önskar hon att hon 
och sambon flyttat till något större. Hon har också 
en längtan efter barn och hoppas att hon blir en ung 
mamma.

- Kanske ett barn är på väg om fem år, eller redan 
finns till. 

Rebecca ser också sig som möjlig mamma om fem 
år. Hon studerar till sjukskötare och drömmer om 
att bli barnmorska, antingen i Finland eller Sverige. 
Och så hoppas hon på många sköna sommardagar.

- Då jag kan åka ut till som-
marstugan eller stranden. 

Annonser i den 

svenska lokaltidningen 

har ett givet försprång 

jämfört med andra 

annonser.
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Printlösningar

Specialmoduler

1/1 sida 1/2 sida

1/4 sida

VARDAG SÖNDAG

MODUL mm VBL ÖT SYD VBL ÖT

Parad helsida 254 x 315 mm 9 495 € 8 024 € 4 583 € 10 444 € 8 826 €

Paradmodul 39 x 65 mm 165 € /st 1 160 € /st 1 135 € /st 2 165 € 160 € 

Panorama 526 x 365 mm 6 962 € 6 640 € 4 716 € 7 658 € 7 304 €

Uppslag 2 x (254 x 365 mm) 6 962 € 6 640 € 4 716 € 7 658 € 7 304 €

Halvkappa x 4 4 x (254 x 180 mm) 6 962 € 6 640 € 4 716 € 7 658 € 7 304 €

Halvkappa x 2 2 x (526 x 180 mm) 6 962 € 6 640 € 4 716 € 7 658 € 7 304 €

TV-annons 82 x 134 mm 425 € 410 € 290 € 3 425 € 410 €

Väderannons 254 x 20 mm 990 € 4 990 € 4 590 € 4 990 € 990 €

Sista sidan 254 x 134 mm 5 2 250 € 2 145 € 1 635 € 2 475 € 2 355 €

Torget (1/1) 254 x 365 mm 4 689 € 4 466 € 3 235 € 5 158 € 4 913 €

Torget (1/2) 254 x 180 mm 2 546 € 2 418 € 1 751 € 2 800 € 2 660 €

Torget (1/4) 254 x 88 mm 1 570 € 1 485 € 1 081 € 1 727 € 1 633 €

Företagstorget 82 x 45 mm 2 450 € 6 2 325 € 7

Adressregister 1 spmm 1 € 8

2 SYD endast 1 st storlek 39 x 65 mm

1 En annons består av 1-6 moduler

6 VBL varannan ons, 
   25 st. (udda veckor)
7 ÖT varannan ons, 
   25 st.  (jämna veckor)

8 SYD varje vecka (tisdag) inga andra 
  rabatter gäller

4 Materialet får ändras en gång under 
   månaden

5 Mindre modulstorlekar möjliga

3 SYD tisdag och lördag

Pris + moms 24 %
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254 x 180 mm

99 x 134 mm

53 34

254 x 365 mm

150 x 111 mm

254 x 134 mm

99 x 65 mm

150 x 180 mm

47 x 65 mm

12B22B2333B

Printlösningar

Exempelmoduler i tryckta VBL, ÖT & SYD (i text 1-5 spalter)

54
1/2 sida

58
1/1 sida

VARDAG SÖNDAG

MODUL mm VBL ÖT SYD VBL ÖT

Modul 58 254 x 365 mm 5 335 € 5 096 € 3 626 € 5 868 € 5 606 €

Modul 54 254 x 180 mm 2 899 € 2 770 € 1 970 € 3 189 € 3 047 €

Modul 53 254 x 134 mm 2 415 € 2 295 € 1 635 € 2 655 € 2  520 €

Modul 34 150 x 180 mm 1 932 € 1 836 € 1  308 € 2 124 € 2 016 €

Modul 33B 150 x 111 mm 1 207,50 € 1147,50 € 817,50 € 1327,50 € 1260 €

Modul 23 99 x 134 mm 966 € 918 € 654 € 1 062 € 1 008 €

Modul 22B 99 x 65 mm 483 € 459 € 327 € 531 € 504 €

Modul 12B 47 x 65 mm 241,50 € 229,50 € 163,50 € 265,50 € 252,50 €

Pris + moms 24 %

SPALTBREDD

1 sp 47 mm

2 sp 99 mm

3 sp 150 mm

4 sp 202 mm

5 sp 254 mm



26

 
6-spalter
Modul 12B, 39 x 65 mm
Modul 22B, 82 x 65 mm
Modul 23, 82 x 134 mm
Modul 34, 125 x 180 mm (1/4 sida)
Modul 64, 254 x 180 mm (½ sida)
Modul 68, 254 x 365 mm (1/1 sida)

63

12B22B2333B

34

254 x 180 mm

82 x 134 mm

254 x 365 mm

125 x 111 mm

254 x 134 mm

82 x 65 mm

125 x 180 mm

39 x 65 mm

Printlösningar

Exempelmoduler i tryckta VBL, ÖT & SYD  (tema 1-6 spalter)

VARDAG SÖNDAG

MODUL mm VBL ÖT SYD VBL ÖT

Modul 68 254 x 365 mm 4 689 € 4 466 € 3 235 € 5 158 € 4 913 €

Modul 64 254 x 180 mm 2 546 € 2 418 € 1 751 € 2801 € 2 660 €

Modul 63 254 x 134 mm 2 358 € 2 232 € 1 620 € 2 592 € 2 448 €

Modul 34 125 x 180 mm 1 570 € 1 485 € 1 081 € 1 727 € 1 633 €

Modul 33B 125 x 111 mm 982 € 930 € 675 € 1 080 € 1 020 €

Modul 23 82 x 134 mm 786 € 744 € 540 € 864 € 816 €

Modul 22B 82 x 65 mm 393 € 372 € 270 € 432 € 408 €

Modul 12B 39 x 65 mm 196,50 € 186 € 135 € 216 € 204 €

SPALTBREDD 

1 sp 39 mm

2 sp 82 mm

3 sp 125 mm

4 sp 168 mm

5 sp 211 mm

6 sp 254 mm

Pris + moms 24 %

64
1/2 sida

68
1/1 sida
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2 ggr 20 %

5 ggr 25 %

8 ggr 30 %

10 ggr 40 %

13 ggr 50 %

Printlösningar

Efter text

– Minimistorlek 10 spmm
– Höjd definieras per 5 mm
– Faktureringskostnad 5 €

Pris enligt spmm Upprepningsrabatter Snabbupprepning

Rubrikannonser

Lediga platser 
jobben.fi
 
Skolor & kurser
Inga upprepningsrabatter gäller

Familj

För annonser som införs oförändrade flera gånger 
och minst en gång i veckan beviljas följande 
upprepningsrabatter: 

Om annonsen 
publiceras oförändrad 
flera dagar i rad (max 
4 dagar i rad) ges 50 % 
rabatt från och med det 
andra införandet.För dessa serieannonser 

gäller inga andra rabatter. 
Samtliga införanden bör 
bokas på en gång.

VARDAG SÖNDAG

Spmm VBL ÖT SYD VBL ÖT

- 725 2,60 € 2,50 € 2,05 € 2,85 € 2,75 €

730 - 1075 2,25 € 2,15 € 1,70 € 2,50 € 2,35 €

1080 - 2190 1,90 € 1,80 € 1,35 € 2,10 € 2,00 €

Loppis/
basarer
1,30 €

Kyrkliga 
 1,05 €

Loppis/
basarer
1,45 €

VARDAG SÖNDAG

Spmm VBL ÖT SYD VBL ÖT

- 725 3,00 € 2,90 € 2,15 € 3,30 € 3,20 €

730 - 1075 2,60 € 2,50 € 1,80 € 2,85 € 2,75 €

1080 - 2190 2,20 € 2,10 € 1,45 € 2,40 € 2,30 €

VARDAG SÖNDAG

VBL ÖT SYD VBL ÖT

2,00 € 1,90 € 1,60 € 2,20 € 2,10 €

T.ex. diverse, säljes, köpes, 
uthyres, önskas hyra, 
kungörelser, sammanträden, 
auktioner, vårdtjänster.

Annonser under rubrikerna bemärkelsedagar, födda, 
adopterade, döpta, förlovade, vigda, examen, dagens 
hälsning. 
Efter text: förlorat, upphittat.
20-35 mm 25 €, 40-75 mm 40 €, 80-100 mm 70 €
Familjeannonser: pris inkl. moms

SPALTBREDD

1 sp 39 mm

2 sp 82 mm

3 sp 125 mm

4 sp 168 mm

5 sp 211 mm

6 sp 254 mm

Pris + moms 24 %

Dödsannonser. Tack efter dödsfall.
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16 %

16 %

13 %

46 %52 %41 %

38 % 32 % 46 %

Pixelstorlek vasabladet.fi ot.fi sydin.fi

Topbanner 1260 x 320 20 € 20 € 20 €

        Paradplats stor 980 x 400 16 € 16 € 16 €

        Paradplats liten 980 x 120 10 € 10 € 10 €

Multispace 230 x 600 6 € 6 € 6 €

          Trippel 230 x 360 4 € 4 € 4 €

          Singel 313 x 140 5 € 5 € 5 €

         Jättebox 468 x 400 7 € 7 € 7 €

         Reklambox 300 x 250 6 € 6 € 6 €

Exponeringsbaserade

Pixelstorlek vasabladet.fi ot.fi sydin.fi

         Blockbanner 1 666 x 170 300 € 300 € 250 €

         Boxen 2 320 x 150 300 € 300 € 60 €

Tidsbaserade

Så här surfade våra läsare under 2019

Digilösningar

Pris + moms 24 %

Surfplatta

Mobil

Dator

TOPBANNER

PARADPLATS

JÄTTEBOX

BOXEN BOXEN

BOXEN

BOXEN

BOXEN

BOXEN

MULTI-
SPACE

TRIPPEL

PARADPLATS

BLOCKBANNER

1  kostnad / 2 veckor
2 kostnad / månad

SINGEL

kostnad / 1000 exponeringar (CPM)

A

B

C

D

E

F

G

H

I

J
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Pixelstorlek vasabladet.fi ot.fi sydin.fi

Topbanner 1260 x 320 20 € 20 € 20 €

        Paradplats stor 980 x 400 16 € 16 € 16 €

        Paradplats liten 980 x 120 10 € 10 € 10 €

Multispace 230 x 600 6 € 6 € 6 €

          Trippel 230 x 360 4 € 4 € 4 €

          Singel 313 x 140 5 € 5 € 5 €

         Jättebox 468 x 400 7 € 7 € 7 €

         Reklambox 300 x 250 6 € 6 € 6 €

Pixelstorlek vasabladet.fi ot.fi sydin.fi

            Mobilparad 300 x 300 16 € 16 € 16 €

            Mobilbanner 300 x 300 6 € 6 € 6 €

            Mobilbanner 300 x 150 4 € 4 € 4 €

Pixelstorlek vasabladet.fi ot.fi sydin.fi

            E-tidningsannons 1536 x 2008
2048 x 1496 500 € 450 € 300 €

E-tidningsannons / helsida

Exempel

Mobilbanner 

E-tidningsannons 
1536 x 2008 px

Mobilbanner
300 x 300 px

Digilösningar

Pris + moms 24 %

kostnad / 1000 exponeringar (CPM)

Pris per vecka

K

L

M
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▼ANNONS►

P
acka in familjen i bilen och 
inled sportlovet med att se 
det stora fartyget bryta sig 

genom isen över Kvarken. På 
4,5 timme tar Wasaline hela 
familjen över till Umeå. Däri-
från är det fritt fram att välja 
destination. Möjligheterna på 
den svenska sidan är många.

u   Hemavan Tärnaby

Fem timmar in i landet från 
Umeå ligger norra Sveriges 
största skidort Hemavan Tär-
naby. Här kan du prova på 
alla de klassiska sportlovsak-
tiviteterna i fascinerande kal-
fjällsmiljö. Hemavan Tärnaby 
kallar sig den snälla skidor-
ten – allt är tillgängligt och 
problemfritt, också för famil-
jens yngsta.  Under sportlovs-
veckorna erbjuds det bland 
annat superhjältediscon, 
pulkabowling, skidskolor, 
hundspann och skikrossbana 

där barn och vuxna får tävla 
mot varandra. I backen hit-
tar du förstås också famil-
jens favorit Lenny Lemmel. 
Det fullspäckade sportlovs-
programmet hittar du på 
hemavantarnaby.se.

För dig som söker adre-
nalinkickar fi nns det också 
möjlighet att testa på heliski. 
I sällskap av en erfaren guide, 
fl ygs du och ditt sällskap upp 
till en hög fjälltopp och till-
sammans tar ni er ner, oftast 
i sagolika miljöer i orörd snö. 
Det sägs att några av Sveriges 
bästa områden för friåkning 
ligger just här i Hemavan 
Tärnaby-fjällen.

u   South Lapland

Bara några timmar från färj-
fästet erbjuder den svenska 
sidan fl era andra familjära 
backar. Borgafjäll och Kit-
telfjäll är två starka alterna-

tiv, med bil cirka fyra timmar 
från Umeå. Alla de vanligaste 
vinteraktiviterna hittar du 
här.

 

Duktiga åkare dras till Kit-
telfjäll för all natursnö och 
de enorma möjligheterna till 
offpiståkning, medan medel-
goda åkare enkelt kan variera 
sin åkning både i lutning och 
svårhetsgrad. Borgafjäll ligger 
i Södra Lapplands fjällvärld 
och omges av en storslagen 

fjällnatur, mäktiga bergsmas-
siv och mitt i det samiska 
kulturområdet. Något som 
förenar de två orterna är den 
kamratliga stämningen och 
gemenskapen i backen. 

u   Gold of Lapland

Endast tre timmar från Umeå 
ligger det lilla samhället Malå 
som erbjuder en mjukstart 
för nybörjarfamiljen. Hotellet 
är beläget mitt i backen och 
här fi nns sex nerfarter, inklu-
sive knatteliftar och åkband 
för familjens yngsta. Ett pris-
vänligt alternativ för dig som 
vill prova på en snäll vinter-
semester.

En annan klassisk vinter-
destination är den, för många 
österbottningar, bekanta 
orten Ammarnäs. Här ligger 
fokus på längdskidåkning, 
även om det fi nns möjlighet 
till utförsåkning i en slalom-

backe. I Ammarnäs fi nns 
också fantastiska skoterle-
der och möjlighet att rida på 
islandshästar. Hyr en skoter 
och upptäck den fantastiska 
naturen på Vindelfjället.

Den som tröttnat på klas-
siska sportlovsaktiviteter 
kan åka på en weekend till 
Lycksele. Här fi nns mängder 
av aktiviteter för barnfamil-
jen. Skogsmuseum, lekland, 
camping, badhus, hotell och 
mysig tillvaro.

Under sportlovet erbjuder 
Wasaline både underhållning 
och barnaktiviteter. Ombord 
kan du njuta av det klassis-
ka skärgårdsbordet eller äta 
middag i à la carte-restau-
rangen eller cafeterian. Den 
nyrenoverade baren öppnar 
lagom till sportlovet.

De svenska fjällen har allt 
du behöver för ett fullspäckat 
och aktivt sportlov – eller 
varför inte en weekend i vår?

WasaSki-paketen lanserades i oktober i fjol och inkluderar båtresa tur-retur inkl. egen bil, övernattning och i vissa fall också 
middagar och inträde till spa. Läs mer om vilka destinationer som ingår i WasaSki-paketen och boka via wasaline.com. 

Din sportlovsguide till 
de svenska fjällen
Gnistrande backar, fascinerande kalfjäll och aktiviteter för hela familjen. På mindre än nio 
timmars restid från Vasa breder de svenska fjällen ut sig. Har du redan bokat din sportlovssemester? 

Boka ditt WasaSki-paket:
wasaline.com/hotellpaket/wasaski

”De svenska 
fjällen har allt 
du behöver 
för ett full-
späckat 
och aktivt 
sportlov”
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www.visitvasterbotten.se
www.visitvasterbotten.se/� 

▼ANNONS ▼

Krista Pärmäkoski fick en Kia Sorento till förfogande
Olympiamedaljören Krista Pärmäko-
ski fick en ny Kia Sorento till förfogan-
de. Lyxiga Sorento är Kias största suv, 
som är ett utmärkt val för idrottare 
som reser mycket.

- Jag hade en Sorento re-
dan tidigare. Jag tycker om 
bilen, för att alla saker och 
hunden får plats. På ett år 
har jag kört över 40.000 
kilometer med den, jag har 
över 200 tävlings- och trä-
ningsresor per år, berättar 
Pärmäkoski.

I april förevisas förnya-
de Kia Sorento i Finland. 
För första gången kan bi-
len också fås med sportig 
GT-Line utrustningsnivå. 
GT-Line ger Sorento en 
sportig look och dynamik, 
bibehållande bilens mång-
sidighet, prestanda och kör-
komfort.

Kia Stinger yhdistää rohkean muotoilun ja sykettä nostavan
tehokkuuden klassisessa Gran Turismo -hengessä. Tämä auto vie
tyylikkään tehokkuuden ja ajettavuuden aivan uudelle tasolle.

Mallisto alkaen 50.590 €

Dealer nimi
Dealer osoite
Puh. 000 000 0000
www.xxxxxxx.fi

Dealer logo

Kia Stinger alk. autoveroton hinta 38.078,67 € + arvioitu autovero 11.911,33 € + tk 600 € =
kokonaishinta 50.590 €. Vapaa autoetu alk. 905 €/kk, käyttöetu alk. 755 €/kk.
EU-yhd. kulutus alk. 5,6 l/100 km, CO2-päästöt alk. 146 g/km. Kia-takuu 7 vuotta tai 150 000 km,
kolme ensimmäistä vuotta ilman kilometrirajaa. Kia 24h tiepalvelu vuodeksi veloituksetta.
Kuvan auto erikoisvarustein.

Tervetuloa koeajamaan:
Tervajoki pe 9.2. – to 15.2.
Vaasa pe 16.2. – to 22.2.
Koeajettava malli: 2,0 T-GDI RWD Business Premium Comfort Pack A/T

Samtalspris till 0207-nummer med fast telefon 8,35 cent/samtal + 16,69 cent/min. (moms 24%), 
med mobil telefon 8,35 cent/samtal + 16,69 cent/min. (moms 24%)Vi gör affärer: må-fr 10-18, lö 10-15

hela folkets bilaffär

Tervajoki KIA Försäljning
Olkitie 7
tel. 020 777 2008

Vasa KIA Försäljning
Mejerigatan 15 B
tel. 020 777 2105

Vasa KIA Service
(vard. 7.30-17.00.)
tel. 020 7772111

Passionerad körgläjde.

Kia Stinger kombinerar djärv design med pulshöjande

effektivitet i klassisk Gran Turismo-anda. Den här bilen 

tar elegant prestanda och körbarhet till en helt ny nivå.

Modell du kan provköra: 2,0 T-GDI RWD Business Premium Comfort Pack A/T

Modell från 50.590 €

Välkommen och provkör:
Tervajoki fr 9.2 - to 15.2.
Vasa fr 16.2 - to 22.2.

Kia Stinger bilskattefritt pris från 38.078,67 € + uppskattad bilskatt 11.911,33 € + lk 600 € =
totalpris 50.590 €. Fri bilförmån från 905 €/månad, bruksförmån från 755 €/månad.
EU-komb. förbrukning från 5,6 l/100 km, CO2-utsläpp från 146 g/km. Kia-garanti 7 år eller 
150 000 km, tre första åren utan kilometergräns. Kia 24h vägassistans gratis ett år.
Bilen på bilden är specialutrustad.

Rinta-Jouppis Bilaffär Ab

Rinta-Jouppis Bilaffär Ab

GARANTI
ÅR
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GARANTI
ÅR

Vi gör affärer: må-fr 10-18, lö 10-15 Samtalspris till 0207-nummer med fast telefon 8,35 cent/samtal + 16,69 cent/min. (moms 24%), med mobil telefon 8,35 cent/samtal + 16,69 cent/min. (moms 24%)

Rinta-Jouppis Bilaffär Ab

EFFEKTIV OCH EKONOMISK
PROACE I TRE OLIKA 
KAROSSMODELLER

Förmånen kan inte kombineras med Serviceavtal 
Plus-erbjudandet.

Inkl. vinterdäck på stålfälgar samt golv- 
och väggfanér.

PRO WORK 
UTRUSTNINGSPAKET 0 €
DIN FÖRMÅN UPP TILL 2060 €

VÄLJ FÖRMÅN: Nu vid nya beställningar av Proace: 
Serviceavtal Plus eller vinterdäck och fanering avgiftsfritt

Proace L2 2.0 D 120 Manuell:  
totalpris inkl. leveranskostnader 33 115,45 € 

EU-kombinerad förbrukning 5,3-5,9 l/100 km, CO2-utsläpp 139-155 g/km. Garanti 3 år/100 000 km, genomrostskyddsga-
ranti på karossen 6 år. Förmånen gäller nya kundbeställningar (bortsett storkundsaffärer) under begränsad tid.

Proace L2 2.0 D 180 Automat:  
totalpris inkl. leveranskostnader 37 249,94 €

Gäller modeller med manuell växel, 48 mån/80 000 km, 
modeller med automatväxel 36 mån/90 000 km. Möjlighet 
att förlänga avtalet. Förmånen kan inte kombineras med 
erbjudandet för utrustningspaketet.

Inkl. intervallservice och reparation 
förorsakad av naturligt slitage. 

PRO SERVICE  
SERVICEAVTAL PLUS 0 €
DIN FÖRMÅN UPP TILL 2040 €

skoda.fi
SKODA FABIA CLEVER-modeller från 14 867,95 €, CO2-utsläpp 109 g/km. SKODA Fabia Clever-modeller CO2-utsläpp 
99-109 g/km. Förbrukning 4,3-4,8 l/100 km. I priserna ingår leveransavgift 600 €. Bilarna på bilden är specialutrustade. Fråga 
om SKODA Serviceavtal av SKODA-återförsäljaren eller läs mera: skoda.fi/huolenpitosopimus

NYA ŠKODA FABIA CLEVER

SMART
UTRUSTAD

Pris från 

14 868 €
Clever-utrustning bland annat:
› Farthållare och -begränsare
› Parkeringssensor bak
› 15” lättmetallfälgar
› Automatisk nödbroms
› Bolero-audiosystem 6,5” 
    touch-skärm i färg
› Bluetooth förberedd för mobiltelefon

› ŠKODA Surround högtalarsystem
› SKODA Surround högtalarsystem
› Easy Start – start- och 
   stoppknapp för motorn
› Fjärrstyrt centrallås
› Follow-me-home och ljusassistent
› LED-linsljus
› Regnsensor

HYÖDYNNÄ NYT

Hela folkets bilaffär

TERVAJOKI Toyota Försäljning 
Olkitie 7
tel. 020 777 2010

VASA Toyota Försäljning
Mejerigatan 15 B
tel. 020 777 2107

VASA Toyot Service 
vard. 7.30-17.00
tel. 020 777 2109

TERVAJOKI Skoda Försäljning 
Olkitie 7
tel. 020 777 2008

VASA Skoda Försäljning
Mejerigatan 15 B
tel. 020 777 2105

VASA Skoda Service
vard. 7.30-17.00
tel. 020 777 2111

Rinta-Jouppis Bilaffär Ab

Rinta-Jouppis Bilaffär Ab

- Jag värdesätter säker-
heten, fyrhjulsdriften och 
pålitligheten. Som extra 
egenskap värdesätter jag 
definitivt den uppvärmbara 
ratten! När jag kommer från 
en lång skidträning med is-
kalla fingrar och sätter på 
värmen är det roligt att köra 
hemåt, säger Pärmäkoski.

I Pyeongchang fick Krista 
Pärmäkoski tre individuella 
medaljer: en silver och två 
brons.

Gillade textreklamens 
upplägg med ett 

levande språk
Aktia Bank i Österbotten

+

+

+

+

+

Pris + moms 24 %

Memostick
Storlek:  76 x 76 mm 
+ 10 mm bleeds
Material: PDF 
Leveranstid ca. 4 veckor
1-sidig eller 2-sidig

Speciallösningar

Led-reklamtavla
Få ut ditt budskap på Vasas synligaste plats utomhus - 
köpcentret Espens fasad mot torget!

Här passerar tusentals människor varje dag. Här kan 
du marknadsföra ditt företag, dina produkter och dina 
tjänster. På reklamtavlan kan du visa en stillbild eller en 
kort video, 7-10 sekunder.

Advertorial

Endast webb

Advertorial på webben  
med bildspel 5-10 bilder.

VBL eller ÖT:  600 €
SYD:  300 €

Innehållsmarknadsföring är ett utmärkt komplement till övrig annonsering. 
En advertorial ger företaget möjlighet att berätta sin historia eller presentera 
ett produktsortiment med hjälp av effektiva journalistiska metoder. Kombinera 
print och digital publicering för maximal effekt. 

VBL ÖT SYD

Print

helsida 2 250 € 2 250 € 1 575 €

halvsida 1 250 € 1 250 € 850 €

2 x helsida (uppslag) 2 925 € 2 925 € 2 050 €

Print 
+ 

webb

helsida 2 850 € 2 850 € 2 175 €

halvsida 1 850 € 1 850 € 1 450 €

2 x helsida (uppslag) 3 525 € 3 525 € 2 650 €

Print + webb 
+ video

helsida 3 350 € 3 350 €

halvsida 2 350 € 2 350 €

Pris + moms 24 %

PRIS:  
300 € 

/ vecka

Storlek: 
Bredd 2,88 m
Höjd 5,75 m

(400 x 800 pixel)

För arbete (text + foto) tillkommer 1 000 €

För arbete (text + foto)
tillkommer 1 000 €

Pris/yta

Pris/yta

VBL

VBL

VBL

VBL

ÖT

ÖT

ÖT

ÖT

SYD

SYD

SYD

SYD

1 375 €

1 375 €

1 175 €

1 950 €

1 650 €

1 650 €

2 150 €
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Gillade textreklamens 
upplägg med ett 

levande språk
Aktia Bank i Österbotten

Aktia är en tvåhundra år gammal bank. Vid det här laget 
är banken väletablerat på de orter i Finland där banken 
är verksam. Men hur välkänt eller gammalt ett företag 
än må vara upphör marknadsföring aldrig vara viktigt. 
Aktia i Österbotten vill genom sin marknadsföring lyfta 
fram konkreta budskap och råd till kunder.
– För oss på Aktia är det viktigt med klara budskap ef-
tersom vi vill vara ekonomiska rådgivare för våra kunder, 
säger Aktias regiondirektör i Österbotten Stefan Grön-
holm.

För att banken ska nå ut med sina budskap använder 
banken sig av bland annat sociala medier och av tradi-
tionellt media som till exempel tidningsannonser. Men 
i september testade Aktia att köpa en advertorial som 
publicerades i HSS Medias tidningar och på tidningar-
nas webbsidor.  Advertorialen handlade om möjlighe-
terna med omvänt bostadslån.

Grönholm gillade textreklamens upplägg med ett levan-
de språk och visuellt tilltalande bilder. Sett till responsen 
från kunderna var konceptet lyckat. 

– Advertorialen kändes som ett bra sätt att nå kunderna. 
Vi såg en klar ökning i antal kunder som tog kontakt ef-
teråt. En del kunder verkar ha läst annonsen flera gång-
er, eftersom de kunde innehållet nästan utantill, säger 
Grönholm.  Han säger att banken med stor säkerhet 
kommer att använda sig av advertorials igen i framtiden.

Överlag uppskattar 
Grönholm sam-
arbetet med HSS 
Media. Han säger 
att kommunikatio-
nen fungerar bra 
och att tidtabellerna 
håller. 

”Jag har ingenting 
att klaga på. Jag 
har enbart gott att 

säga.”

Så lyckades vi
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Carolines underkläder är en affär som varit verk-
sam i Karleby i 14 år. I fjol expanderade affären till 
Vasa, berättar Carola Jokihaara, affärens grundare 
och ägare.

Marknadsföring är något som Jokihaara satsat 
medvetet på från första början. Det är viktigt att 
synas. Företaget är aktivt på  sociala medier, men 
Jokihaara har inte slutat med tidningsannonser 
och har heller inga planer på det. Tidningsannon-
ser är ett bra sätt att nå nya potentiella kunder.

– Då vi expanderade till Vasa började vi annonse-
ra i tidningarna i god tid för att kunderna skulle 
hitta till den nya affären. Som företagare är det 
viktigt att man håller sig framme hela tiden. Jag 
skulle inte kunna tänka mig att sluta annonsera i 
tidningar.

I en tidning med flera annonser kan det vara en 
kamp om läsarnas uppmärksamhet. Jokihaara sä-
ger att hon fått bra hjälp av HSS Medias personal 
med att skapa tilltalande annonser som för fram 
företagets budskap. Dessutom är det bra när man 
når kunder i både Vasabladet och ÖT via HSS 
Media, säger Jokihaara.

– Jag minns speciellt bra när vi gjorde en annons 
helt på dialekt. Då kom det kunder som citerade 
annonsen. När vi öppnade i Vasa gjorde vi en lik-
nande annons i Vasa som gav resultat. Vi fick in 
kunder i butiken vilket 
är det viktigaste.  Det är 
alltid roligt då kunder 
kommer och säger att 
de sett annonsen som 
man haft i tidningen. 

”Kom kunder

som citerade 
annonsen.”

Så lyckades vi

Tidningsannonser är 
ett bra sätt att nå nya 
potentiella kunder.

Carolines underkläder
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35 000

2 738 3 887

250 000

9bloggare

unika användare / månad

följare gillare 

sidvisningar / månad

kategorier 

Nu ihop med Foodly
- trender, människor och fenomen.

Sevendays började som HSS Medias bloggportal (14.2.2015) men växte snabbt till 
nåt mycket större. Bloggarna fortsätter att vara en viktig del av Sevendays, men 
här hittar man också artiklar, poddar och sajten Foodly, som är fullspäckad med 
recept, artiklar och krönikor med fokus på mat och dryck.
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Inredningsbutiken Wargendahl i Nykarleby är ett före-
tag som bland  annat erbjuder tapeter, kakel, målarfärg 
åt dem som bygger och renoverar. Tomas och Anna-Le-
na Wargh tog över butiken för åtta år sedan. Trots att 
butiken är väletablerad bland Nykarlebyborna satsar fö-
retaget ändå aktivt på marknadsföring.

– Det är viktigt med marknadsföring. Man kan inte tän-
ka att bara för att man är etablerad kommer man att vara 
känd för evigt. Hela tiden växer det upp nya generatio-
ner som också behöver veta att ens företag finns, säger 
Tomas Wargh.

Så lyckades vi

För att nå sina kunder är företaget aktivt på sociala me-
dier som Facebook och Instagram, men Wargendahl 
ser också ett behov av tidningsannonser.

– Vi har sett att det alltid finns en grupp som trillar 
igenom om man bara använder sociala medier. Därför 
tycker vi att tidningar är ett bra komplement. Som en 
liten butik i Nykarleby når vi genom tidningsannonser 
kunder från andra orter. 

Wargendahl har använt sig av HSS Medias Bjud.fi-
tjänst under många år. Wargh har inga planer på att 
sluta delta.

– Vi har lyckats nå helt nya kunder från andra orter 
genom Bjud.fi. Vi brukar delta med presentkort. Ofta 
handlar kunderna mera än bara för presentkortet när de  
kommer till butiken efter att de fått sina presentkort. 

Överlag säger Wargh att han är nöjd med samarbetet 
med HSS Media. 

– Det har aldrig varit några problem. Vi har alltid fått 
det jag velat ha från HSS Media.

Har inga planer på att 
sluta delta i Bjud.fi

Inredningsbutiken Wargendahl, Nykarleby

”Vi  har alltid fått 
det jag velat ha 
från HSS Media.”
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> 1000

16 700 220

70%

2
aktiva budgivare 

/ per auktion

sålda objekt deltagande företag / 
auktion

hittills över över

av alla objekt säljsca.

ca.

auktioner / år

Bjud.fi är HSS Medias unika och lokala annonssatsning 
som inte kräver några kontantinsatser från det an-
nonserande företagets sida. Rent praktiskt är det en 
auktion på nätet, där företagen bidrar med sina varor 
eller tjänster och får annonsutrymme som motsvarar 
butikspriset för de objekt de lyckas sälja. Det är en 
chans att visa upp det bästa företagen har att erbjuda 
och samtidigt göra reklam för det och att få synlighet.

(17 auktioner sen år 2011)
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Vi vill hjälpa företag att växa
Seger Marketing 

Anne Paadar, som ansvarar för miljö och kvalitet inom Jeppo Biogas, är nöjd 
med samarbetet. Hon är glad över att marknadsföringsbyrån tog kontakt.

– Innan Seger Marketing kom med i bilden hade vi intensiva år bakom oss och 
hann inte riktigt satsa på våra sociala medier. Vi satsade inte alls så mycket som 
vår bransch kräver. Seger Marketing förstod vårt behov snabbt.

I backspegeln kan Jeppo Biogas konstatera att det var ett lyckat drag att anlita 
Seger Marketing. Företagets Facebooksida har fått många följare och biogasfö-
retaget kan kommunicera med sina kunder och sprida kunskap om branschen.

– Genom att satsa på sociala medier har vi väckt ett större intresse för biogas och 
för vår bransch i allmänheten. Man kan nog säga att det till 90 procent är Seger 
Marketings förtjänst att vi lyckats på sociala medier.  I samma projekt fick Seger 
Marketing också förnya och modernisera våra webbsidor.

Seger Marketing besöker Jeppo Biogas en gång varannan månad för att samla 
in material att publicera. Marknadsföringsbyrån fotograferar, filmar och skriver 
text till inläggen som publiceras. 

Seger Marketing grundades i Småbönders av 
Viktoria Forsberg 2016, när hon fick en vision om 
att vilja hjälpa österbottniska företag att växa och 
synas på de plattformar där deras nya och gamla 
kunder finns.

I dag finns Seger Marketing i Småbönders, Kar-
leby, Jakobstad och Vasa. Företaget erbjuder bland 
annat branding, marknadsföring på sociala medier, 
webbsidor, video och arbetsgivarmarknadsföring.
HSS Media är majoritetsägare i Seger Marketing. 

Jeppo Biogas
använder sig av 
Seger Marketing för 
att marknadsföra 
sig på Facebook.

” Genom att satsa 
på sociala medier 
har vi väckt ett 
större intresse för 
biogas och för vår 
bransch i allmän-
heten. 
Man kan säga att 
det till 90 procent 
är Segers förtjänst 
att vi lyckats på 
sociala medier. ”

–Saana Klemola, på Seger Marketing, 
som producerar materialet, är nyfiken 
och positivt inställd till vår bransch och 
man behöver väldigt sällan rätta något i 
materialet innan det publiceras. Det är 
viktigt att allt blir rätt i och med att bio-
gasbranschen är ny.

Autamme yrityksiä kasvamaan

Viktoria Forsberg perusti Seger Marketingin Småböndersissä vuonna 2016. Hänen visionsa oli auttaa
pohjalaisia yrityksiä kasvamaan sekä näkymään niissä kanavissa, joita yritysten asiakkaat jo käyttivät.
Tänä päivänä Seger Marketing toimii Småböndersissä, Kokkolassa, Pietarsaaressa ja Vaasassa. Yritys tarjoaa
asiakkailleen somemarkkinointia, nettisivuja, videoita sekä työnantajamarkkinointia. HSS Media omistaa
enemmistöosuuden Seger Marketingista.
Jepuan Biokaasu tekee markkinointia Facebookissa yhteistyössä Seger Marketingin kanssa.
Anne Paadar vastaa Jepuan Biokaasun ympäristö-ja laatuasioista ja hän on ollut tyytyväinen yhteistyöhön
Seger Marketingin kanssa. Hän kertoo ilahtuneensa markkinointitoimiston yhteydenotosta.
– Ennen yhteistyötä Seger Marketingin meillä oli pari intensiivistä vuotta takanamme, eikä meillä
ollut aikaa panostaa somekanaviimme niin paljon kuin alallamme olisi vaadittu. Seger Marketingilla
ymmärrettiin heti, mitä tarvitsimme.
Jälkikäteen ajateltuna oli onni, että Jepuan Biokaasulaitos uskalsi luottaa Seger Marketingiin. Yrityksen
Facebook-sivut ovat saanet useita uusia seuraajia ja biokaasuyritys voi kommunikoida asiakkaidensa kanssa
sekä levittää tietoutta alasta.
– Satsaamalla sosiaaliseen mediaan olemme herättäneet suurta kiinnostusta biokaasua ja koko alaa
kohtaan. Voidaan sanoa, että jopa 90% onnistumisestamme somessa on Seger Marketingin ansiota.
– Saman projektin aikana Seger Marketing uudisti myös nettisivumme.
Seger Marketingin suunnittelija käy joka kolmas kuukausi Jepuan Biokaasulla keräämässä materiaalia
julkaisuja varten. Samalla kertaa otetaan niin kuvat, videot kuin haastattelut somepäivityksiä varten.
– Saana Klemola Seger Marketingilta, joka huolehtii somepäivityksistämme, on kiinnostunut
biokaasulaitoksen toiminnasta ja suhtautuu positiivisesti alaamme. Hyvin harvoin tarvitsee tehdä
korjauksia materiaaleihin ennen julkaisua. Nimittäin uudella alalla, jota biokaasun tuotanto on, on
hyvin tärkeää, että kaikki informaatio on totuudenmukaista.
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Våra tre 
tidningar

HSS Medias tidningar och digitala 
medier är mötesplatsen för 

kommunikation, information, 
tjänster, nyheter och underhållning 

i Österbotten.

Kontakt

SYD-ÖSTERBOTTEN
(06) 7848 700

Besöksadress:

Närpesvägen 4
64200 Närpes

Kontakt

VASABLADET
(06) 7848 200

Besöksadress:

Sandögatan 20
65100 Vasa

Kontakt

ÖSTERBOTTENS TIDNING
(06) 7848 800

Besöksadress:

JAKOBSTAD
Campus Allegro III vån
Köpmansgatan 10
68600 Jakobstad

Medlemmar i Tidningarnas Förbund.

14 183
Upplaga

10 132
Upplaga

5 053
Upplaga

E-tidning + webb

93 000
läsare/vecka

Utkommer

6
dagar i veckan

Utkommer

6
dagar i veckan

E-tidning + webb 

59 000
läsare/vecka

E-tidning + webb 

14 000 
läsare/vecka

Utkommer

3 

dagar i veckan

Besöksadress:

KARLEBY
Mediahörnet
Fabriksgatan 4
67100 Karleby
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Annonser
KUNDTJÄNST

Maj-Len Martin
försäljningsassistent

fakturering (VBL, SÖ)
(06) 7848 275

Mia Kärr
försäljningsassistent

(06) 7848 268

Catharina Haglund
försäljningsassistent

fakturering (ÖT)
(06) 7848 642

ANNONSBOKNING

Vasabladet...........................................................................(06) 7848 202
sales@vasabladet.fi

Österbottens Tidning.......................................................(06) 7848 802
sales@ot.fi

Syd-Österbotten................................................................(06) 7848 702
sales@sydin.fi

Må-fr 8-16 Må-fr 8-16 FÖRSÄLJNING

Maj-Len Kuivamäki
(06) 7848 266
050 526 1159
VASABLADET

Annalisa Seiplax
(06) 7848 464
050 554 9169

ÖSTERBOTTENS
TIDNING

Anna Riska 
(moderskapsledig)

Key Account Manager
(06) 7848 304
050 361 8201
KÄRKIMEDIA

Peter Sandström
(06) 7848 294
0500 664 731
VASABLADET

Bodil Käldström
(06) 7848 551
050 347 7345

ÖSTERBOTTENS
TIDNING

Jerry Dahl
(06) 7848 335
040-537 1935

Ulf Lassander
prenumerationer
(06) 7848 270
050 521 8730

Ulrica Svanbäck
(06) 7848 473
050 374 8819

ÖSTERBOTTENS
TIDNING

Yvonne Svartbäck
(06) 7848 730

SYD-ÖSTERBOTTEN

Ulrik Södergran
(06) 7848 310
0400 808 211
VASABLADET

Benny Östman
(06) 7848 477
0400 162 278

ÖSTERBOTTENS
TIDNING

Pia Storvist
(06) 7848 463
050 341 3288

ÖSTERBOTTENS
TIDNING

E-postadresser
fornamn.efternamn@hssmedia.fi

Produktion 
KUNDTJÄNST

Patric Fogde
annonsproducent

(06) 7848 229

Anne Nyberg
annonsproducent

(06) 7848 636

Anna-Maria
Larsson-Loppi

annonsproducent
(06) 7848 451

Christer Kajan
annonsproducent

(06) 7848 297

Camilla Lindström
produktionschef
(06)7848 455
050 378 2113

Daniel Lindblad
annonsproducent

(06) 7848 260

Katya Larsson
annonsproducent

(06) 7848 450

Tina Stenbäck
annonsproducent

(06) 7848 285

Vasabladet/Syd-Österbotten.........................................(06) 7848 228

Österbottens Tidning.......................................................(06) 7848 828

Må-fr 8-16 

www.karkimedia.fi
Helsingfors, 075 757 8550

Vasabladet och Österbottens 
Tidning hör till 

92%
 Via Kärkimedia når du

av Finlands beslutsfattare Kaj Ritala
försäljningsdirektör

(06)7848 277
050 568 6604
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sales@vasabladet.fi

sales@ot.fi

sales@sydin.fi

Överföring av material

MATERIAL- OCH 
BANNERTRAFIK
Reservering eller frågor 
gällande annons/banner

Vi erbjuder i första hand e-faktura 
som är avgiftsfri för våra kunder. 
Ange alltid er e-faktureringsadress. 
Övrig fakturering beläggs med fak-
tureringsavgift, 5€/faktura (+ moms 
24%)

Våra bankkontouppgifter är:
BIC: NDEAFIHH
IBAN: FI57 1528 3000 1078 26
Ange alltid vår fakturas referens-
nummer vid betalning

Fakturering: 
VBL/SÖ (06) 7848 275,  
ÖT (06) 7848 642

Kundfakturering

Reklambyråprovision 

15% reklambyråprovision

Ansvar för fel och
reklamationer 
Tidningens ansvar för fel är begränsat till 
annonskostnaden. Tidningen ansvarar 
inte för ev. skador som uppstår om an-
nonsen uteblir. Eventuella anmärkningar 
bör göras inom 8 dagar från införings-
dagen räknat. Tidningen förbehåller sig 
rätten att avböja olämpliga annonser samt 
förse textliknande annonser med annons-
markering.

Liability and claims

The newspaper´s liability regarding errors 
is limited to the ad cost. The newspaper is 
not liable for possible damages regarding 
any fault of the ad. Possible remarks must 
be made within 8 days from when the ad 
has been published. The company has the 
right to decline indecent ads. Ads resem-
bling editorial may be headlined as an ad. 

HSS Media Ab
PB 52
65101 VASA
FO-nummer 1460613-4

Annonsmaterial
PDF i tryckkvalitet eller komplett 
Indesign/Illustrator-paket.

Bannermaterial
JPG, GIF, PNG, HTML 5 eller Javascript.

Bilagor
Tabloidbilagor
tryckyta.....254 x 374 mm

Broadsheetbilagor
tryckyta......374 x 534 mm

Rastertäthet minst 220 dpi
Tryckmetod 4-färgsoffset
Färgmängd max 230%

Största storleken per e-post är 25 MB.

TEKNISKA DATA

MATERIALTIDTABELL

PRODUKTION
För delmaterial debiteras 10€ i startavgift. För större produktioner, bila-
gor, översättningar o.s.v. debiteras 75€/ påbörjad arbetstimme.
Helsides- och halvsidesannonser samt annonser med bestämd plats bör 
bokas på förhand. Annullering av annonser bör ske under kontorstid. För 
färdigställda annonser som annulleras debiteras 50 % av annonspriset.

Utkommer
VBL och ÖT 

utkommer ti-sö. 
ngen tidning måndagar.

Utkommer inte

1.1, 7.1, 11.4, 12.4, 2.5, 22.5, 20.6, 21.6, 
1.11, 25.12, 26.12.

Publ.
dag

ti

on

to

fr

lö

sö

må  12.00

ti  12.00

on  12.00

to  12.00

fr  12.00

fr  12.00

må  14.00

ti  14.00

on  14.00

to  14.00

fr  14.00

fr  14.00

Bokning och delmaterial 
före text, i text, efter text, sista sidan, 
familjeannonser

Tryckfärdigt material

Sista annulleringsdag samma som inlämningstiderna.

SYD-ÖSTERBOTTEN

Utkommer 3 dagar i veckan: 
ti, to och lö.

Utkommer inte

2.1, 4.1, 7.1, 11.4, 14.4, 16.4, 18.4, 
2.5, 20.6, 26.12.

Utkommer undantagsvis

3.1, 8.1, 15.4. och 17.4.

Förseningsavgift 75 €

Efter att printbokning gjorts skickas 
en materiallänk till den person som 
ska ladda upp material. Bekanta er 
med våra materialspecifikationer. 

Ni kan välja mellan att ladda upp del-
material för produktion  (bilder och 
manus) eller tryckfärdigt material. 
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Januari

Vk. Må Ti On To Fr Lö Sö Vk. Må Ti On To Fr Lö Sö Vk. Må Ti On To Fr Lö Sö

Vk. Må Ti On To Fr Lö Sö Vk. Må Ti On To Fr Lö Sö Vk. Må Ti On To Fr Lö Sö

Vk. Må Ti On To Fr Lö Sö Vk. Må Ti On To Fr Lö Sö Vk. Må Ti On To Fr Lö Sö

Vk. Må Ti On To Fr Lö Sö Vk. Må Ti On To Fr Lö Sö Vk. Må Ti On To Fr Lö Sö

1 1 2 3 4 5

2 6 7 8 9 10 11 12

3 13 14 15 16 17 18 19

4 20 21 22 23 24 25 26

5 27 28 29 30 31

Februari 

Teman
2020
 

Teemat
2020
 

5 1 2

6 3 4

1.2    Bygg & Renovera-block
6.2    Sydösterbottniskt näringsliv -bilaga
15.2  Studera-bilaga28.1   Vårvinter-bilaga

2.4    Aktiv fritid-tema
3.4    Bil & Båt-bilaga
9.4    Lant- & Skogsbruk + Trädgård-tema
17.4  1maj lunch-block
17.4  Vårmarknad i K:stad-block
23.4  Trädgård & Lantbruk-tema

2.7   Jakobsdagar-bilaga
2.7   Tomatkarnevalen-block
9.7   Sommarmarknad i K:stad-block 19.8   Spotlight, Jakobstad-block

1.5    Bygga & Bo-bilaga
5.5   Morsdags-block
7.5   Morsdagslunch-block 2.6   Sommar-bilaga

13.3    Livskraftiga Österbotten-bilaga
19.3    Bygg & Renovera-bilaga

5 6 7 8 9

7 10 11 12 14 16

8 17 18 19 20 21 22 23

9 24 25 26 27 28 29

Mars

9 1

10 2 3 4 5 6 7 8

11 9 10 11 12 14 15

12 16 17 18 19 20 21 22

13 23 24 25 26 27 28 29

14 30 31

April

14 1 2 4 5

15 6 7 8 10 11 12

16 14 15 18 19

17 20 21 22 23 24 25 26

18 27 28 29 30

Maj

18 1 2 3

19 4 6 7 8 9 10

20 11 12 13 14 15 16 17

21 18 19 20 21 22 23 24

22 25 26 27 28 29 30 31

Juni

23 1 3 4 5 6 7

24 8 9 10 11 12 13 14

25 15 16 17 18 19 20 21

26 22 23 24 25 26 27 28

27 29 30

Juli

27 1 3 4 5

28 6 7 8 9 10 11 12

29 13 14 15 16 17 18 19

30 20 21 22 23 24 25 26

31 27 28 29 30 31

Augusti

31 1 2

32 3 4 5 6 7 8 9

33 10 11 12 13 14 15 16

34 17 18 19 20 21 22 23

35 24 25 26 27 28 29 30

36 31

September

36 1 2 5 6

37 7 8 9 10 11 12 13

38 14 15 16 17 18 19 20

39 21 22 23 24 25 26 27

40 28 30

Oktober

40 1 2 3 4

41 5 6 7 8 9 10 11

42 12 13 14 15 16 17 18

43 19 20 21 22 24 25

44 26 27 28 29 30 31

November

44 1

45 2 3 4 5 6 7 8

46 9 10 11 12 13 14 15

47 16 18 19 20 21 22

48 23 25 26 27 28 29

49 30

December

Tammikuu Helmikuu Maaliskuu 

Huhtikuu Toukokuu Kesäkuu 

Heinäkuu Elokuu Syyskuu 

Lokakuu Marraskuu Joulukuu

Vk. Ma Ti Ke To Pe La Su Vk. Ma Ti Ke To Pe La Su Vk. Ma Ti Ke To Pe La Su

Vk. Ma Ti Ke To Pe La Su Vk. Ma Ti Ke To Pe La Su Vk. Ma Ti Ke To Pe La Su

Vk. Ma Ti Ke To Pe La Su Vk. Ma Ti Ke To Pe La Su Vk. Ma Ti Ke To Pe La Su

Vk. Ma Ti Ke To Pe La Su Vk. Ma Ti Ke To Pe La Su Vk. Ma Ti Ke To Pe La Su

49 1 2 3 4 5 6

50 7 8 9 10 11 12 13

51 14 15 16 17 18 19 20

52 21 23 24 25 26 27

53 28 29 30 31

1.9   Slättens mat & mystik-block
3.9   Gammaldags torgdag, K:stad-block
3.9   Handelns och kulturensnatt i Karleby-block
4.9   Bygg & Bo-bilaga
10.9 Hus & Hem-bilaga
29.9 Höst & Fritid-bilaga

1513 13

3

9

13 1716

2

3 4

29

23

1.10    Mikaelimarknad i K:stad-block
22.10  Naisday-block
23.10  Bil & Motor-bilaga
29.10  Företagsamma Sydösterbotten-bilaga

5.11   Farsdagslunch-block 22.12   Julläsning-bilaga

22

Företagstorget

FöretagstorgetFöretagstorgetFöretagstorget

Företagstorget Företagstorget Företagstorget

FöretagstorgetFöretagstorgetFöretagstorget

FöretagstorgetFöretagstorget

17

24

1 1 2 3 4 5

2 6 7 8 9 10 11 12

3 13 14 15 16 17 18 19

4 20 21 22 23 24 25 26

5 27 28 29 30 31

5 1 2

6 3 4

1.2.    Rakentaminen & Remontointi-blokki
6.2.    Suupohjan elinkeinoelämä-liite
15.2.  Opiskelija-liite28.1.   Kevättalvi-liite

2.4.    Aktiivi vapaa-aika-blokki
3.4.    Veneily & Autoilu-liite
9.4.    Metsä & Maatalous + Puutarha-teema
17.4. Vappulounas-blokki
17.4.  K:kaupungin kevätmarkkinat-blokki
23.4.  Puutarha & Maatalous-teema

2.7.   Jaakonpäivät-liite
2.7.   Tomaattikarnevaali-blokki
9.7.   Kesämarkkinat K:kaupungissa-blokki 19.8.    Spotlight, Pietarsaari-blokki

1.5.   Rakentaminen & Asuminen-liite   
5.5.   Äitienpäivä-blokki
7.5.   Äitienpäivälounas-blokki 2.6.   Kesä-liite

13.3.    Elinvoimainen Pohjanmaa-liite
19.3.    Rakentaminen & Remontointi-liite

5 6 7 8 9

7 10 11 12 14 16

8 17 18 19 20 21 22 23

9 24 25 26 27 28 29

9 1

10 2 3 4 5 6 7 8

11 9 10 11 12 14 15

12 16 17 18 19 20 21 22

13 23 24 25 26 27 28 29

14 30 31

14 1 2 4 5

15 6 7 8 10 11 12

16 14 15 18 19

17 20 21 22 23 24 25 26

18 27 28 29 30

18 1 2 3

19 4 6 7 8 9 10

20 11 12 13 14 15 16 17

21 18 19 20 21 22 23 24

22 25 26 27 28 29 30 31

23 1 3 4 5 6 7

24 8 9 10 11 12 13 14

25 15 16 17 18 19 20 21

26 22 23 24 25 26 27 28

27 29 30

27 1 3 4 5

28 6 7 8 9 10 11 12

29 13 14 15 16 17 18 19

30 20 21 22 23 24 25 26

31 27 28 29 30 31

31 1 2

32 3 4 5 6 7 8 9

33 10 11 12 13 14 15 16

34 17 18 19 20 21 22 23

35 24 25 26 27 28 29 30

36 31

36 1 2 5 6

37 7 8 9 10 11 12 13

38 14 15 16 17 18 19 20

39 21 22 23 24 25 26 27

40 28 30

40 1 2 3 4

41 5 6 7 8 9 10 11

42 12 13 14 15 16 17 18

43 19 20 21 22 24 25

44 26 27 28 29 30 31

44 1

45 2 3 4 5 6 7 8

46 9 10 11 12 13 14 15

47 16 18 19 20 21 22

48 23 25 26 27 28 29

49 30

49 1 2 3 4 5 6

50 7 8 9 10 11 12 13

51 14 15 16 17 18 19 20

52 21 23 24 25 26 27

53 28 29 30 31

1.9.   Slättens mat & mystik-blokki
3.9.   Vanhanajan toripäivä, K:kaupunki-blokki
3.9.   Kaupan- ja Kulttuurin yö, Kokkola -blokki
4.9.   Rakentaminen & Asuminen-liite
10.9. Talo & Koti-liite
29.9. Syysliite  Vapaa-aika

1513 13

3

9

13 1716

2

3 4

29

23

1.10.    Mikkelinmarkkinat, K:kaupunki -blokki
22.10.  Naisday-blokki
23.10.  Auto & Moottori-liite
29.10.  Yritteliäs Suupohja-liite

5.11.   Isänpäivälounas-blokki 22.12.   Joululukemista-liite

2217

24

5

VBL ÖT SYDVBL ÖT SYD

Yritystori Yritystori Yritystori

Yritystori Yritystori Yritystori

Yritystori Yritystori Yritystori

2

Yritystori Yritystori Yritystori

2

5


