
Mainostaminen
Sivuston mainostusmuodot
Hinnat ja mainospaikat voimassa 1.1.2022 alkaen



Mikä on 
SuomiMobiili?

SuomiMobiili on täysin itsenäisesti toimiva teknologiasivusto, jossa 
keskitytään jatkuvasti kehittyvään markkinaan uutisoinnin ja 
tuotetestien avulla. Sivustoa operoi vuoden 2022 alussa perustettu 
Vissi Media Oy. 

Sivusto on toiminut vuodesta 2015 lähtien ja kasvua on koettu 
vuodesta toiseen. Olemme asettaneet vuosien varrella itsemme 
osaksi Suomen mediakenttää ja tarjoamme mainostajille 
mielenkiintoisen vaihtoehdon. 

SuomiMobiili tavoittaa uudesta teknologiasta kiinnostuneet kuluttajat 
sekä suomalaiset, jotka ovat hankkimassa uusia laitteita. 

SuomiMobiili yhdellä silmäyksellä

100 000
Tekniikasta 

kiinnostunutta 
kävijää

67%
Kävijöistä on 

miehiä

43%
Kävijöistä on 
iältään 25-44 

vuotiaita

+20%
Sivuston 

keskimääräinen 
kasvu 

vuositasolla¹ 

Data marraskuulta 2021. ¹ H2 2021 vs. H2 2020. 



Mitkä ovat 
tavoitteemme?

Vuonna 2022 tulemme tavoittelemaan vahvaa kasvua 
tarjoamalla lukijoillemme aikaisempaa laadukkaampaa sisältöä. 
Jatkamme päivittäisten uutisten tuottamista sekä julkaisemme 
kattavia arvosteluja markkinoiden mielenkiintoisimmista 
älypuhelimista, älykelloista, tableteista sekä muista 
mobiiliteknologiaan liittyvistä tuotteista. 

Tulemme ottamaan sivustolla käyttöön tuotevertailun sekä 
uudistamme sivuston kokonaisuudessaan ensimmäisen 
neljänneksen aikana tarjoten nopeamman, monipuolisemman 
ja selkeämmän kokonaisuuden. 

SuomiMobiilin tavoitteena on tarjota uudesta teknologiasta 
kiinnostuneille lukijoille päivittäistä sisältöä uutisten ja 
arvostelujen muodossa. 

Sivustolla on yli 100 000 kuukausittaista lukijaa sekä 
satojatuhansia sivulatauksia kuukausitasolla. Vuositasolla 
sivusto on jatkanut vahvaa kasvuaan, sillä loppuvuoden 2021 
aikana sivuston kasvuprosentti oli +20% verrattuna vuotta 
aikaisempaan.



Jokainen mainostaja 
on tärkeä

Mahdollistaaksemme uusien sisältömuotojen sekä 
kattavien testien ja uutisten tuotannon jatkossakin, ovat 
kaikki mainostajat tärkeitä itsenäiselle 
teknologiasivustolle. Meillä voit mainostaa pienelläkin 
budjetilla tavoittaen suuren yleisön potentiaalisia 
ostajia.

Aktiivisena mainostajana pääset käyttämään 
SuomiMobiilia tuotteidesi markkinoinnissa ilman 
lisäkustannuksia.



Kokemuksia 
kumppaneiltamme

”Yhteistyö SuomiMobiilin kanssa on antoisaa ja 
mutkatonta. Saavutamme ydinkohderyhmämme 
laadukkaasti ja kiinnostavasti kirjoitettujen 
artikkelien kautta SuomiMobiilin digitaalista 
mainontaa unohtamatta. Sen lisäksi aikataulut 
pysyvät aina sovitussa ja raportointi on täsmällistä. 
Koemme saavamme kattavan kokonaisuuden 
yhdessä paketissa.”

Suvi Surenkin
HONOR Suomen Head of Marketing 
Finland & Baltics.



Mainospaikat

• Cross-screen paraati 980 x 400 ja 300 x 600
• Artikkeliboksi 300 x 300

• Sponsoriboksi 300 x 250

• Maksisuuritaulu 300 x 600

• CPM 24€



Mainospaikat

• Cross-screen paraati 980 x 400 ja 300 x 600

• Artikkeliboksi 300 x 300
• Sponsoriboksi 300 x 250

• Maksisuuritaulu 300 x 600

• CPM 12€



Mainospaikat

• Cross-screen paraati 980 x 400 ja 300 x 600

• Artikkeliboksi 300 x 300

• Sponsoriboksi 300 x 250
• Maksisuuritaulu 300 x 600

• CPM 8€



Mainospaikat

• Cross-screen paraati 980 x 400 ja 300 x 600

• Artikkeliboksi 300 x 300

• Sponsoriboksi 300 x 250

• Maksisuuritaulu 300 x 600

• CPM 14€



Sponsoroitu 
artikkeli
Kaupallinen yhteistyö mainostajan kanssa, jossa 
SuomiMobiili kirjoittaa asiakkaan toivoman artikkelin. 
Hyväksymme myös asiakkaan itse kirjoittamia 
sponsoroituja artikkeleja.  

Esimerkiksi
• Lanseeraukset
• Alennuskampanjat
• Ainutlaatuiset edut

Alk. 850€/kirjoitus



Oletko kiinnostunut?

Jos kiinnostuksesi heräsi SuomiMobiilissa 
mainostamiseen, pyydäthän rohkeasti 
tarjouksen: 

eero.salminen@suomimobiili.fi
+358503560500

Mainokset myy Vissi Media Oy, Y-tunnus: 3258661-6
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