
TIEDOTE:
 

KURALAPPA.F I
AUKEAA PIAN!



Olemme fiiliksissä saadessamme paljastaa, että
Kuralappa.fi -sivusto lanseerataan hyvinkin pian.
 
Kaikki sai alkunsa vuonna 2020, jolloin aloitimme
Kuraläpän tarinan julkaisemalla podcastia.
Vastaanotto oli heti alkuaskelista lähtien erittäin
lämmintä ja kannustavaa. Nyt lähes 100 jaksoa
myöhemmin on aika laajentaa tekemistämme
myös nettisivujen maailmaan.

HEI  ARVOISA
YHTEYSTYÖKUMPPANI

http://kuralappa.fi/


Meidän tekemisen kulmakivi on tarjota
maastopyöräilevälle kansalle ajankohtaisia uutisia
sekä kiinnostavaa sisältöä. Tämä ajatus on
edelleen tekemisemme perusta, eli haluamme
tarjota uusimmat ja tuoreimmat uutiset sekä
artikkelit suomalaiselle maastopyöräilykansalle.
Tämä siis käytännössä tarkoittaa, että sisältö tulee
kattamaan tuoreimpia tuotejulkaisuja, uutisia,
tuote-esittelyjä, videoita sekä muita kiinnostavia
artikkeleita.

MIKÄ ON KURALAPPA.F I?



Podcast: Podcastia kuunnellaan n. 3000-4000
kertaa viikossa. Tämä on todella iso määrä
uudelle medialle ja tämä luo perustuksen meidän
muuhun tekemiseen. Olemme olleet
parhaimmillaan rankattuja top-3 sijoille
suomalaisten urheilupodcastien keskuudessa, joka
on pienelle lajille hieno saavutus. Podcastia
julkaistaan lähes kaikilla alustoilla (mm. Spotify,
Supla, Apple Podcast…).

Youtube: Aloitimme Youtube-kanavan
kehittämisen talvella ja se on ylittänyt
tavoitteemme. Jo muutamien videoiden myötä
olemme ylittäneet tuhannen tilaajan rajapyykin ja
lisää on tulossa! Meillä isona etuna on
videotuotanto oman katon alla, joten emme
tarvitse ulkoista osaamista.

Instagram: Näinä päivinä ei voi sivuuttaa
Instagramin tärkeyttä ja me olemme panostaneet
siihen jo pidemmän aikaa. Tilaajia kanavalla on n.
3000. Instagram toimii jatkossakin meille tärkeänä
kanavana tavoittaa kohderyhmän asiakkaat ja
ohjata heitä sieltä kohti sivustoa, josta löytyy
pidemmät artikkelit.

KURALÄPPÄ S ISÄLTÄÄ TULEVAN
VERKKOSIVUN L ISÄKSI  PODCASTIN ,
YOUTUBE-KANAVAN JA INSTAGRAM-

KANAVAN.



Kuten edellä todettua, niin ajankohtaisten uutisten
tarjoaminen on meille sydämen asia. Täten
erityisen tärkeää on, että saisimme tietoa
julkaisuista jo ennen Embargon raukeamista.
Tavoitetila olisi sellainen, että meillä olisi tuote jo
testattuna kun julkaisu tapahtuu. Täten ehdimme
valmistella uutisen lukijoille valmiiksi
julkaisuhetkeen. Näin tuote/uutinen saa parhaan
mahdollisen kattavuuden lukijoiden keskuudessa.

MITEN VOIT  OLLA MUKANA?



Ajankohtaisten uutisten lisäksi teemme tuote-
esittelyjä sekä testailuja kiinnostavista tuotteista,
joten olemme avoimia teidän ideoille ja
mielenkiintoisille tuotteille. 

Tarjoamme myös mahdollisuutta tehdä
sponsoroidun artikkelikampanjan teidän tuotteen
ympärille. Ota yhteys, niin keskustellaan asiasta
enemmän. 

MITEN VOIT  OLLA MUKANA?



Hinnat ja koot:

Desktop-mainokset
Mainospaikka 1: 930 x 180px sivuston yläosassa.
Mainos näkyy desktop-näkymässä jokaisen sivulla
(+ alaosassa myös arkisto-sivulla). 
180 € / viikko

Mainospaikka 2: 300 x 250px desktop-näkymässä
etusivulla ja artikkelisivulla (2kpl a ja b)
90 € / viikko

Mainospaikka 3: 320 x 100px desktop-näkymässä
etusivulla ja artikkelisivulla
70 € / viikko

Mainospaikka 4: 728 x 90px 
desktop-näkymässä artikkelisivulla
70 € / viikko
Hintoihin lisätään arvonlisävero.

TARJOAMME S IVUSTOLLA DISPLAY-
MAINOSPAIKKOJA



Mobiilimainokset
Mainospaikka 5: 320 x 100px mobiilissa etusivulla
ja artikkelisivulla ylhäällä 
150 € / viikko

Mainospaikka 6: 320 x 100px mobiilissa etusivulla
ja artikkelisivulla alhaalla
100 € / viikko

Mainospaikka 7: 160 x 600px mobiilissa etusivulla
70€ / viikko

Hintoihin lisätään arvonlisävero.
Tiedostomuodot: gif, png ja jpg.

TARJOAMME S IVUSTOLLA MYÖS
KLIKATTAVIA DISPLAY-MAINOSPAIKKOJA



TÄSSÄ
HAHMOTELMAT
SIVUPOHJISTA



DESKTOP:
ETUSIVU



DESKTOP:
ARTIKKELIS IVU



DESKTOP:
ARKISTOSIVU



MOBI IL I :
ETUSIVU



MOBI IL I :
ARTIKKELIS IVU
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SALLA OKSANEN

 
JERE SATAMO

 
 



KI ITOS!

TERKUIN
BOB,  MIKA,  SALLA JA
JERE


