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OSTO-OPAS
maanpuolustuksen ja turvallisuuden

defence and security Buyer’s Guide

Haluatko olla mukana  
miljardikaupoissa?

Maanpuolustuksen ja Turvallisuuden osto-opas on tarkoitettu 
helpottamaan viranomaisten ja yritysten yhteistyötä. Viranomaisilla 

tarkoitetaan ensisijaisesti puolustus-, rajavartio-, poliisi-, tulli- ja 
pelastushallintoa niin Suomessa kuin muissa Pohjoismaissa ja 

Baltiassa. Osto-opas on suora ja kustannustehokas tapa tavoittaa 
maanpuolustuksen ja turvallisuusalan hankintapäättäjät.

opasta on kehitetty nyt digitaalisen markkinoinnin alueella. Se tarjoaa printtiversion lisäksi 
huomattavan näkyvyyden myös digitaalisen markkinoinnin avulla.

Osto-oppaan ilmoittajien käytettävissä on Suomen Sotilaan Facebook-yhteisö, joka on kasvanut  
yli 32 000 seuraajaan. Nettisivuillamme juttuja käy lukemassa tuhannet ihmiset joka viikko. 
Lukijayhteisömme on sosiaalisessa mediassa ohittanut koossa jo monet valtakunnallisetkin 

julkaisut, kuten Kauppalehden, Taloussanomat ja Suomen Kuvalehden.

Oppaan postitusrekisteri on maanpuolustuksen ja turvallisuuden alalla kattavin ja monipuolisin 
rekisteri Suomessa. Postitusrekisterissä on noin 3500 osoitetta. Toimipisteitä, joihin opas 

postitetaan on lähes 1000.

Osto-opas postitetaan Suomessa kattavasti puolustushallinnon, rajavartiolaitoksen, poliisi-, 
palo- ja pelastus- sekä tulliviranomaisten hankintapäättäjille. Se postitetaan myös Millog Oy:n ja 

Suomen Puolustus- ja Ilmailuteollisuusyhdistys ry:n jäsenyrityksille.

Opas postitetaan kattavasti turvallisuusviranomaisille myös Pohjoismaissa ja Baltiassa. He 
saavat kootun katsauksen alansa varteenotettavista tavaran- ja palveluntuottajista hankintoja 
suunnitellessaan. Oppaassa on entistä enemmän myös kiinnostavia asiantuntijoiden laatimia 

artikkeleita turvallisuuden ja maanpuolustuksen eri aloilta.
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maanpuolustuksen osto-opas  
on työpaikalle toimitettu messuosasto

n opas 2/2016  
ilmestyy kesäkuussa 2016 

aineistopäivä on 27.05.2016.

n opas 1/2017  
ilmestyy joulukuussa 2016 

aineistopäivä on 25.11.2016.

kustantaja:  
Kustannusosakeyhtiö Suomen Mies,
Döbelninkatu 2, 00260 Helsinki,  
puh. 040 041 8705 
kai.ahotupa@suomensotilas.fi

myyntipäällikkö: 
aarno Suorsa, puh. 044 055 3320, 
aarno.suorsa@suomensotilas.fi

1.
Sponsoroitu tarina Suomen Sotilaan Facebook-sivulla
ja Twitterissä, Facebook-näyttötakuu vähintään 6000

näyttöä, hinta 250 e, sisältää toimitustyön.

2.
Laajempi juttu (advertoriaali, n 3000 – 6000 merkkiä)
Suomen Sotilaan www-sivulle, 30 vrk etusivulla tai
niin pitkään kunnes näyttötakuu 1000 tulee täyteen,

hinta 450 e, sisältää toimitustyön.

3.
Jättibanneri (728 x 90 px) tai suurtaulu (140 x 350 px)  
Suomen Sotilaan www-sivulle kuukaudeksi, hinta 300 e

(Huom! Ei ole osa mainosrulettia, vaan näkyy koko ajan)

koko paketti (1+2+3) 
norm. 1000 €, tarjoushintaan 800 € (aLV 0 %)

aineisto-ohjeita:
Aineistot toimitetaan sähköpostilla osoittee-
seen ostoopas@suomensotilas.fi

Erikoisratkaisuissa ota yhteyttä myyntiimme jo 
kampanjan suunnitteluvaiheessa.

Tarkemmat aineisto-ohjeet osoitteesta: 
http://suomensotilas.fi/fi/osto-opas-mainosta-
jille

advertoriaalit:
Yritys voi ostaa oppaasta tilaa myös omalle advertoriaalille (teks-
timainos).

advertoriaali voi olla joko yrityksen itsensä tuottama tai sen 
voi hankkia Suomen Sotilas -lehden toimitukselta, joka tuottaa 
korkea tasoisen advertoriaalin yrityksen antamien tietojen pohjalta.

advertoriaalin koko voi olla puoli sivua, koko sivu tai aukeama. 
Se voi tekstin lisäksi sisältää kuvia, grafiikkaa yms.

advertoriaalien hinnat erikseen sovitusti.

1/1
sivun mainos 
186 x 272 mm

1/4
sivun  

yritystieto
90 x 134 

mm

+

1 850 €

1/4
sivun  

yritystieto
90 x 134 mm

+
1/2

sivun mainos
186 x 134 mm

1 095 €

1/4
sivun  

yritystieto
90 x 134 mm

1/4
sivun  

mainos  
90 x 134 mm

+

585 €

n Hinnasto / mainokset
Opas 2/2016 ilmestyy kesäkuussa 2016 
aineistopäivä on 27.05.2016.

Voit varata ilmoitustilan jo nyt :  
aarno Suorsa, puh. 044 055 3320  
aarno.suorsa@suomensotilas.fi

Määräpaikkalisä 295 €: 
takakansi, II-kansi, III-kansi.

tiesitkö, että maanpuolustuksen 
osto-opas voi tarjota yrityksellesi 
huomattavan näkyvyyden myös digi-
taalisen markkinoinnin avulla?

Osto-oppaan ilmoittajien käytettävissä on 
Suomen Sotilaan Facebook-yhteisö, joka on 
kasvanut yli 32 000 seuraajaan. Nettisivuillam-
me juttuja käy lukemassa tuhannet ihmiset joka 
viikko. Itseasiassa yhteisömme on sosiaalisessa 
mediassa ohittanut koossa jo monet valta-
kunnallisetkin julkaisut, kuten Kauppalehden, 
Taloussanomat ja Suomen Kuvalehden. Voim-
mekin tarjota huomattavan suuren näkyvyyden 
erityisesti puolustus- ja turvallisuusalan ilmoitta-
jille myös internetin puolella.

Tarjoamme monipuoliset ja kilpailukykyisesti 
hinnoitellut pakettiratkaisut digimarkkinointiin:

• Facebook- ja Twitter -tarinat, jossa kerrotaan 
tuotteistasi

• Advertioriaalit, eli tuotteistasi kertovat artikke-
linomaiset jutut Suomen Sotilaan www-sivuille

• Bannerimainonta Suomen Sotilaan www-
sivuilla

digimarkkinointi on tätä päivää

Kun yhdistät 
printtimainok-
seen digitaalisen 
markkinoinnin 
hyötysi on mo-
ninkertainen.

Printtimainoksen 
ostajalle digimai-
nos 50%n alen-
nuksella.


