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KAIKKI ALAMÄESTÄ
LUMIPALLO.FI KERÄÄ KOKO LASKUKANSAN YHTEEN OSOITTEESEEN

MITÄ?
• Suomen kattavin verkkopalvelu lumiharrastamisesta ja 

hiihtomatkailusta.

• Esittelee kaikki oleelliset hiihtokeskukset lumi- ja 
säätilanteineen niin Suomessa kuin maailmalla. 

• Kävijälle helpoin keino löytää sopivimmat kohteet ja niihin 
järjestettävät matkat.

• Lisäksi tukevaa aineistoa: tapahtumia, artikkeleita, kuvia ja 
videoita. 

• Harrastajien omat laskublogit mahdollistavat harrastajan ja 
kaupallisen toimijan ohjatun vuorovaikutuksen.

KENELLE?

*Nousu alkaa täältä 2

Palvelee kaikkia 
suomenkielisiä 
laskettelijoita ja 
lumilautailijoita 
hiihtokeskuksissa ja niiden 
takamaastoissa. 
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Kasvavat kävijämäärämme

TALVI 2015 - 2016
• Loka – maaliskuun aikana keskimäärin n. 16 000 eri kävijää / viikko ja 58 000 eri kävijää /kk.

• Parhaimmillaan 68 464 eri käyttäjää / kk, 22 050 / viikko ja 4883 /päivä.

• 30.4. mennessä kaudella yhteensä 289 995 käyttäjää ja 956 435 sivun katselua

• Uutiskirjeen tilaajien määräksi 28 610 kpl ja Facebook-tykkääjiä 6219 kpl

• Korkeatasoinen ja määritellyn kohderyhmän mukainen kävijäprofiili.

TAVOITE KAUDELLE 2016 - 2017
• Tavoitteena marras – maaliskuun huippusesongin aikana keskimäärin 20 000 uniikkia kävijää / 

viikko ja 75 000 /kk

• Sivustolla vietetty tavoiteaika keskimäärin 3,5 minuuttia ja yli 3 sivua /kävijä

• Uutiskirjeen tilaajien määräksi yli 40 000 kpl. Toimialan kattavin kaupallinen rekisteri.



LISÄÄ MYYNTIÄ JA NÄKYVYYTTÄ

1. Yhteistyökampanjat

2. Sisältöyhteistyö

• Advertoriaalit

• Välineet-osio

3. Blogiyhteistyö

• Blogimarkkinointi

• Sponsoroidut blogit

4. Display-mainonta

5. Brändäys

6. Muut näkyvyyspaikat

• Uutiskirjenosto

• Hiihtokeskusesittely

• Tarjouskuponki
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YHTEISTYÖKAMPANJAT

• Monipuoliset lukijakuntaa osallistavat, tuotteita esittelevät ja 
myyntiä lisäävät kampanjat ja kilpailut.

• Helppo avaimet käteen – toteutus. 

• Keskipisteenä kampanjasivu, johon ohjataan liikennettä mm. 
Lumipallon sisäisiltä mainospaikoilta, uutiskirjeellä, sosiaalisesta 
mediasta, hakukoneesta ja kampanjaa tukevalla artikkelilla.

• Esimerkkejä: http://www.lumipallo.fi/kampanjat/

Hyödyt:

• Tehokkain tapa saavuttaa laskijakohderyhmä laajasti, välittää 
haluttu viesti ja saavuttaa nopeita tuloksia.

• Voimme ohjata kampanjasivulta eteenpäin jatkavaa liikennettä 
suoraan myyntiputkeesi tai sosiaalisen median kanaviisi.

• Samalla voit kartuttaa uutiskirjetilaajiesi määrää yli 10 000 
uudella aihealueesta kiinnostuneella.

Hinta alk. 5 000 € + alv
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http://www.lumipallo.fi/kampanjat/


LUMIPALLON YHTEISTYÖKAMPANJAT

INVESTOINTI
1. Small – 5000€

• Yksinkertaisen kampanjan suunnittelu ja toteutus

• Lumipallon sisäiset bannerit ja mediatila

• Nosto Lumipallon uutiskirjeeseen ja FB-sivulle

• Kampanjarekisteri 

2. Medium – 7500€
• Keskikokoisen kampanjan suunnittelu ja toteutus

• Edellisten lisäksi näkyvyys kohderyhmääsi 
sopivassa yhteistyömediassamme.

3. Large – 10000€
• Laajan kampanjan suunnittelu ja toteutus

• Edellisten lisänä Lumipallon bloggaajien aktivointi 
ja/tai lisänäkyvyys Googlen ja Facebookin 
mainosverkostossa.
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Vaikuttavuus kampanjan
koosta riippuen noin:

100 000 - 500 000
mainosnäyttöä eri kanavissa

+
10 000 - 30 000
eri kävijään vaikuttaminen 
kampanjasivulla

+
3000 - 10 000
tuotteesta/palvelusta
kiinnostuneen 
markkinointiluvallinen
rekisteri mainostajan käyttöön

Nousu alkaa täältä



TOTEUTETTUJA YHTEISTYÖKAMPANJOITA
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SISÄLTÖYHTEISTYÖ

• Kaupallinen artikkeli halutusta aiheesta, esimerkki: 
http://www.lumipallo.fi/2013/12/18/lumimatkaaja
n-flunssan-torjunta/ 

• Artikkeli löytyy Artikkelit-osiosta
ja nousee Lumipallon etusivulle sekä fb-feediin ja 
uutiskirjeeseen.

Hyödyt:
• Haluttujen vetovoimatekijöiden esiintuonti

• Valmiin kuva- ja videoaineiston hyödyntäminen 
laajemmalle yleisölle

• Kävijöiden ohjaaminen tutustumaan / ostamaan 
omille sivuillenne.

Hinta 1 500€ + alv

ADVERTORIAALI
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SISÄLTÖYHTEISTYÖ

• Lasketteluun ja lumilautailuun liittyvien välineiden
ja tuotteiden nosto näkyvästi Lumipallon etusivulle.

• Tuotteet esitellään varsinaisesti artikkelimuodossa, 
esimerkki: 
http://www.lumipallo.fi/varuste/garmin-virb-ja-virb-elite/ 

• Esittelyissä hyödynnetään myös sosiaalista mediaa.

• Kategoriat: laskettelijalle, lumilautailijalle, vapaalaskijalle, 
lapsiperheelle, parkkilaskijalle, ratalaskijalle,
telemark-hiihtäjälle

Hyödyt:

• Uutuustuotteista tiedottaminen.

• Ostopäätöksiin vaikuttaminen ja kävijöiden ohjaaminen 
ostamaan omille sivuillenne.

1 tuote: 500€ / 5 tuotetta: 1500€ / 10 tuotetta: 2500€ 

VÄLINEET-OSIO
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BLOGIYHTEISTYÖ

BLOGIMARKKINOINTI
• Lumipallon bloggaajat testaavat yhteistyökumppaneiden tuotteita 

ja palveluita.

• Bloggaajat raportoivat kokemuksistaan tekstien / kuvien / videoiden 
muodossa.

• Lumipallon aktiivinen ja laaja lukijakunta seuraa bloggaajien 
kokemuksia, kysyy, kommentoi ja tekee ostopäätöksiä 
kokemusten pohjalta.

HYÖDYT
• Aktiivisen ja omasta kunnostaan huolehtivan kohderyhmän 

tavoittaminen ja puhuttaminen

• Tehokas tapa vaikuttaa ja ohjata laskettelijoita ja lumilautailijoita

Hinta alk. 1 000€ + alv      Lue lisää: www.lumipallo.fi/blogimarkkinointi
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Blogimarkkinointi on 
tehokas tapa 
tavoittaa ja ohjata 
Lumipallon aktiivista 
ja laajaa lukijakuntaa.

Nousu alkaa täältä

http://www.lumipallo.fi/blogimarkkinointi


BLOGIYHTEISTYÖ
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SPONSOROITU BLOGI
• Sponsoroidut blogit nousevat blogisivun ensimmäisiksi blogeiksi

• Sponsorin logonäkyvyys blogipohjassa ja Lumipallo.fi -etusivulle 
tulevissa päivitysnostoissa.

• Tekstin lisäksi tuotettu kuva- ja videomateriaali saa automaattisesti 
näkyvyyden myös Lumipallon kuvat ja videot–osiossa.

HYÖDYT
• Valmis lukijakunta ja blogipohja kaikelle sponsoroidun laskijan 

tuottamalle ja markkinoinnillisesti arvokkaalle sisällölle (teksti, 
kuvat ja videot). 

• Parantaa käytettyjen välineiden ja tuotemerkin näkyvyyttä myös 
hakukoneessa

• Aktiiviseen kohderyhmään vaikuttaminen tunnettujen 
”mielipidevaikuttajien” kautta

Hintaan 1 000 €/+alv

Nousu alkaa täältä



DISPLAY-MAINOSPAIKAT
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DISPLAY-HINNOITTELU
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MAINOSMUOTO KOKO HINTA (ALV 0%)

Boksi 300 x 250 px, 45 kt 300 € / vk

Paraati 980 x 400 px, 90 kt 1600 € / vk

Pidennetty megasuurtaulu 250 x 700 px, 55 kt 500 € / vk

Megasuurtaulu 250 x 350 px, 45 kt 350 € / vk

Panorama 980 x 120 px, 55 kt 350 € / vk 

Pidennetty suurtaulu 160 x 600 px, 45 kt 300 € / vk 

Suurtaulu 140 x 350 px, 35 kt 250 € / vk 

Miniboksi hiihtokeskussivulla 120 x 90 px, 15 kt 100 € / kk*

Tuplaminiboksi hiihtokeskussivulla 250 x 90 px, 35 kt 150 € / kk*

Nousu alkaa täältä

* vähintään 6 kk. Jatkuvalla 12 kk sopimuksella 3 kk veloituksetta 



BRÄNDÄYS ELI LUMIPALLO-SIVUSTON 
HALTUUNOTTO

• Sisältää logokuvan ja yhden 
tai useampia vaihtuvia 
tekstiversioita linkillä.
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TEHONOSTO

• Sisältää aineiston 
suunnittelun ja 
käyttöönoton asiakkaan 
aineiston pohjalta

HEADER-NOSTO TAUSTAKUVA 
-NOSTO• Linkki voi sisältää kuvaa ja 

tekstiä tai päivittyvää 
dataa.

Hinta 1 000 €+alv/vko 

Nousu alkaa täältä



MUUT NÄKYVYYSPAIKAT

UUTISKIRJENOSTO
• Halutun aiheen nostaminen esiin Lumipallon 

uutiskirjeessä, esimerkki: 
http://ambassador.redland.fi/t/r-e-nfuttd-tljdqajt-r/ 

• 28.000 tilaajaa, tavoitteena 32.000 kaudella 2016-17

• Uutiskirje postitetaan 1-2 kertaa / kk sesonkiaikaan 
talvella

Hyödyt: 

• Haluttujen asioiden esiintuonti  mielenkiintoisella 
tavalla kiinnostuneelle kohderyhmälle

• Toimintaan aktivointi ja motivointi

HINTAAN: 1500 € + alv
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MUUT NÄKYVYYSPAIKAT

• Hiihtokeskus nousee Lumipallossa muita vahvemmin 
esiin kuvallisissa Lumipallo esittelee –nostoissa

• Ohjaamme palvelun lisäkävijöitä nostettujen 
hiihtokeskusten esittelyihin mm. etusivulta, 
lumihakusivulta ja hiihtokeskushakusivulta

• Matkanjärjestäjien logollinen tarjonta hiihtokeskukseen

Hyödyt:

• Hiihtokeskuksen laaja logollinen näkyvyys juuri 
seuraavaa kohdetta etsiville harrastajille

• 50% enemmän hiihtokeskukseen esittelyn kautta 
tutustuvia lukijoita

Hinta 200 € + alv /kk (min 3 kk) tai 800 € /kausi
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HIIHTOKESKUSNOSTO

Nousu alkaa täältä



MUUT NÄKYVYYSPAIKAT

• Lumipallon tarjousosio kerää hiihtävän kansan 
tarjoukset yhteen osoitteeseen. 

• Tarjoukset ovat selattavissa myös aihealueittain: 
majoitus, lennot, varusteet, välinevuokraus yms. 

Hyödyt:

• Tarjouksilla saadaan ohjattua asiakasvirtaa 
tilausvaiheeseen nopeasti ja tehokkaasti.

• Tarjoukset ovat hyvä sisäänheittotuote 
palveluntarjoajan sivustolle
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HINNOITTELUMAHDOLLISUUKSIA

Tarjousnäkyvyys kiinteään kuukausihintaan 355 €.

Myös klikkiperusteinen (CPC) ja tulosperusteinen

(CPA) hinnoittelu sovittavissa.

TARJOUSKUPONGIT

Nousu alkaa täältä



Jafet “Jappe” Lindström
Toimitusjohtaja

puh. 040 703 3332
jappe@lumipallo.fi

Simo Vunneli
Toimitusjohtaja

puh 040 508 8856
simo@redland.fi
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