
T O Y O T A  T S U S H O  N O R D I C  O Y

LED SCRIININ MEDIAKORTTI

OHITTAMATONTA
MAINOSTILAA VANTAAN
KAIVOKSELASSA

Haluatko huippunäkyvyyden kustannustehokkaasti tuotteellesi tai
tapahtumallesi   vilkkailla tieosuuksilla Vantaan Kaivokselassa. Voit
valita joko toisen näytöistä tai molemmat, jolloin varmistat
maksiminäkyvyyden alueella. Oma mainoksesi kerää päivittäin
minimissään 1500 - 1800 kontaktia. Screenit ovat päivittäin päällä klo
5 - 23.00 (Hämeenlinnanväylä) ja 7.00 - 21.00 (Vanha Kaarelantie). 

Voimme kääntää Hämeenlinnantien näytön max kerran kuukaudessa, jolloin
hyvitämme 1 pvn lisää kampanja-aikaan. 

Varaa mainospaikka 15 ja/tai 20 m2 Led

Screeniltä vilkkaan Hämeenlinnanväylän ja

Vanhan Kaarelantien varrelta Vantaan

Kaivokselassa  

TUNNUSLUVUT:

10 sec kerralla
320 + 210 kertaa
päivässä
min. 1500 kontaktia
päivässä
15/20 m2 Led näyttö 



AINEISTO-OHJE

Fontti ja mainosteksti

- hyviä fontteja mm. Arial, Futura, Gill Sans,
Helvetica
- pienin suositeltava fonttikoko 20-24
- 7 sanaa max (huomioi aika ja etäisyys)

Kuvat

- tuetut kuvatiedostot JPG, PNG, GIF
- Screenin valovoimaisuuden takia kannattaa
suosia vahvoja värejä taustassa eritoten
- ei valkoista taustaväriä, jos haluat vaalean
taustan, joko harmaa tai vaalean sininen esim.
liukuvärjätty
- Tee samalla resoluutiolla koko kuva mainoksen
parhaan laadun varmistamiseksi. Skaalaaminen
heikentää laatua.
- Kuvat ihmisistä, eritoten kasvokuvat ovat
tehokkaita
- Vältä liian yksityiskohtaisia ja pieniä kuvia. 

Materiaali resoluutio 72-96 dpi
Led Screen Hämeenlinnanväylä ja Vanha
Kaarelantie 720 x 400 px

Perinteiseen mainontaan
verrattuna digitaalisella
ulkomainonnalla toteutat
näyttävää ja vuorovaikutteista
viestintää asiakkaillesi heidän
arjen reitillään töihin tai kotiin.

Mainospaikka 10 sec - 
Hämeenlinnantien näyttö 320
kertaa 

1 vk / 1100 €
2 vk / 1700 €
3 vk / 2300 €
4 vk / 2600 €
2 kk / 4500 €

Vanha Kaarelantien näyttö 210
kertaa päivässä

1 vk / 250 €
2 vk / 400 €
3 vk / 550 €
4 vk / 600 €
2 kk / 1000 €

hinnat alv 0%, hinnat voimassa
toistaiseksi, pidätämme oikeuden
muutoksiin. Hintaan lisätään
voimassa oleva alv. 

VARAUKSET, TIEDUSTELUT JA
AINEISTON TOIMITUS:

Markkinointitiimi:
markkinointi@ttnordic.fi 

Aineiston toimitus em.
osoitteeseen min. 3 työpv ennen
ensimmäistä esityspäivää. Mainos
tulee olla hyvän mainostavan
mukainen. 

LASKUTUS:

Mainoskampanjat laskutetaan
kampanjan alussa, jos ei muuta
sovita. Ilmoita sähköinen
laskutusosoite ja -tiedot tilauksen
yhteydessä. 


