
Haluaisitko mainoksesi  
Sydän-Hämeen 

suosituimpaan mediaan?

Paikallislehden parissa viihdytään,  
sillä paikallisuus kiinnostaa – niin  
toimituksellisten kuin kaupallisten  
sisältöjen osalta. 

Printti-ilmoitusten äärelle pysähdytään. 
Mainostamalla paikallislehdessä saat suoran 
reitin paikalliseen asiakasvirtaan.

Digimainokset näkyvät kaikilla laitteilla, 
ja ne on sisäänrakennettu tärkeäksi osaksi 
Digilää sekä shl.fi-sivustoa.

sivulatausta joka kuukausi.  
Kävijämäärältään shl.fi ja Digilä-mobiilisovellus 
ovat alueen suurin digimedia.

Tehostat yrityksesi paikallista näkyvyyttä   
sekä rakennat imagoasi luotettavana  
ja modernina yrityksenä.

Monta syytä mainostaa
Sydän-Hämeen Lehdessä

Tavoitat paikallisia, aktiivisia  
ja ostovoimaisia kuluttajia.

Mainostamalla paikallislehdessä saat 
mainoksesi asiakkaidesi  
älypuhelimeen ja aamukahvipöytään
Sydän-Hämeen Lehden Digi&Printti-
mainospaketti tuo yrityksesi tarjonnan esille  
ja osaksi paikallisten ihmisten arkea.

Paikallislehteä luetaan paperilehtenä  
niin aamukahvipöydässä  
kuin illalla sohvan nurkassa.

Lehden digitaaliset sisällöt  
puolestaan houkuttelevat  
paikkakuntalaiset shl.fi- 
sivustolle ja  
Digilä-sovellukseen  
monta kertaa päivässä.

Potentiaaliset asiakkaasi  
siis kohtaavat mainoksesi  
sekä digissä että printissä.

18 000 
paperilehden 

lukijaa, 20 500 

nettisivulatausta  

ja 9 000 netti
kävijää joka 

viikko.
12/2016

82 000



Mainokset näkyvät shl.fi:ssä, Digilä-sovelluksessa ja paperilehdessä
Mainokset on otettu tarkasti huomioon paperilehtemme ja digipalveluidemme suunnittelussa. Siksi  
mainokset eivät ärsytä vaan ne huomataan olennaisena osana muita sisältöjämme. Nettisivuillamme ja Digilä-
sovelluksessamme mainokset vaihtuvat aina uuden sivulatauksen yhteydessä, minkä ansiosta jokainen mainos 
saa paljon näyttökertoja.

Digijuttujen edessä 
Jokaisen jutun edessä on kaksi tuotemainosta. 
Mainosten rajallinen määrä takaa jokaiselle  
mainokselle erinomaisen näkyvyyden.  

Netti
sivuston 
reunassa
Reunapalkissa 
näkyy viisi eri 
tuote mainosta 
etusivulla ja 
kaikilla muilla-
kin sivuilla. Herkulliset muffinssit  

2,40 €
Café Herkku

UUSIMMAT | KATSOTUIMMAT

Yritykset tarjoavat

1. Herkulliset muffinssit
2,40 €
Café Herkku

2.

3.

Erä kotimaisia Jopoja 
299,00 €
Urheiluliike Sportti

Keväiset siemenet ja taimet
Puutarhaliike Kukka

Digitaalisilla listoilla
Uusimmat- ja Katsotuimmat-
listat kokoavat tuotemainoksia 
shl.fi:n etusivulle.
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Paikallistarjonta yhdellä sivulla
Ruoka ja juoma Lisää >>

Herkulliset muffinssit 
2,40 €
CAFÉ HERKKU

Raikkaat lounassalaatit
LOUNASKAHVILA RUUSU

Uunituoreet croissantit 
1,90 €
CAFÉ HERKKU

Suussa sulava lattekahvi
2,10 €
CAFÉ HERKKU

Palvelut Lisää >>

Hääkampaukset taidolla
KAMPAAMO VIUHKA

Tilaa meidät töihin!
KAIVURIJÄTKÄT

Terve suu sinulle
HAMMASKLINIKKA KIILLE

Rentoudu hieronnassa
WELLNESS COMPANY

Muoti Lisää >>

Nettisivuston  
mainoskatalogissa
Lisäksi tuotemainokset näkyvät shl.fi:ssä 
Paikallistarjonta-osion mainoskatalogissa.

Katalogin osastoja ovat Kauneus ja terveys, 
Koti, Liikenne, Muoti, Ruoka ja juoma,  
Vapaa-aika, Rakentaminen ja remontointi,  
Palvelut sekä Yrityspalvelut.
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Tuotemainokset näkyvät juttujen edessä 
myös mobiilissa.HERKULLISET MUFFINSSIT 

2,40 €
CAFÉ HERKKU

Yritysten mainokset ovat tärkeä osa  
Sydän-Hämeen Lehden sisältöä



6

Digitaalisilla 
tuotesivulla
Kun tuote-/
palvelumainosta 
klikkaa, pääsee  
tuote sivulle, jolla 
näkyvät itse  
tuotteen lisäksi 
yritystiedot sekä  
muut saman  
yrityksen tuote-
mainokset.

Yritystiedot Café Herkku suosittelee

CAFÉ HERKKU

Palvelemme
Ma 7–18
Ti 7–18
Ke 7–18
To 7–18
Pe 7–22
La 9–22
Su 9–16

www.cafeherkku.fi
050 122 4566
cafe.herkku@gmail.com

Café Herkku
Leipomotie 1
36600 Pälkäne

Uunituoreet croissantit
1,90 €

Suussa sulava lattekahvi
2,10 €

Café Herkku

2,40 €
Meiltä myös erikoiskahvit ja teet!

Herkulliset muffinssit
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Digitaalisilla yrityssivulla 
Kun klikkaa yrityksen nimeä  
tuote mainoksissa, pääsee 
yrityksen omalle sivulle. 
Yrityssivu kokoaa yrityksesi 
tarinan, palvelut, aukioloajat,  
yhteys tiedot ja tuotemainokset  
yhdelle sivulle.

Paperilehdessä 
Mainokset kootaan paperilehden 
sivuille huomiota herättäväksi 
mainoskokoelmaksi, josta 
paikalliset ihmiset löytävät 
helposti paikallisen tarjonnan.

Tuote- ja palvelumainokset näytetään nettisivuilla ja Digilä- 
sovelluksessa uutisten, haastatteluiden ja tapahtumien yhteydessä.

Mainokset näkyvät paperilehden sivuilla näyttävänä kollaasina

Café Herkku

Café Herkku on paikallinen kahvila, joka tarjo-
aa asiakkailleen makeita leivonnaisia ja pien-
tä suolaista purtavaa. Lisäksi valikoimaan 
kuuluu paljon erikoiskahveja ja laaja lajitelma 
teetä. Toimimme myös pitopalveluna ja vuok-
raamme kahvilatilaa yksityistilaisuuksiin.

Yritystiedot Café Herkku suosittelee
CAFÉ HERKKU

Palvelemme
Ma 7–18
Ti 7–18
Ke 7–18
To 7–18
Pe 7–22
La 9–22
Su 9–16

www.cafeherkku.fi
050 122 4566
cafe.herkku@gmail.com

Café Herkku
Leipomotie 1
36600 Pälkäne

Suussa sulava lattekahvi
2,10 €

Herkulliset muffinssit
2,40 €



Hinnasto

Ota yhteyttä myyntiimme:
Jorma Salmi
Puh. 044 755 7369  |  s-posti: jorma.salmi@shl.fi

Digi: 49€ / kuukausi

+Digi&Printti: 149€ / kuukausi

Kun mainostat diginä Sydän-Hämeen Lehdessä,  
saat mainoksesi näkyviin Digilä-mobiilisovelluksessa  
ja shl.fi-sivustolla. 

Lisäksi saat yrityksellesi mininettisivut,  
jotka sisältävät yhteys tietojen ja aukioloaikojen  
ohella mm. kuvia, kuvauksen toiminnastasi  
ja toimipaikkasi kartalla. 

Digimainospakettiin kuuluu 500  
mainosnäyttöä kuukaudessa. 

Digimainospaketti myydään kolmen kuukauden jaksoissa  
hintaan 147 €  + alv / 3 kk. Voit valita laskutusväliksi 1 tai 3 kk. 
Vaihdamme/päivitämme mainostasi tarpeidesi mukaan,  
esimerkiksi kerran kuukaudessa.

Digi&Printti -mainospaketti sisältää jatkuvan  
näkyvyyden shl.fi:ssä ja Digilä-sovelluksessa sekä  
mainoksia paperilehden sivuilla.

Lisäksi saat yrityksellesi mininettisivut, jotka sisältävät  
yhteys tietojen ja aukioloaikojen ohella mm. kuvia,  
kuvauksen toiminnastasi ja toimipaikkasi kartalla. 

Digi&Printti -mainospakettiin kuuluu 500  
digitaalista mainosnäyttöä kuukaudessa.

Lisäksi mainoksesi julkaistaan Sydän-Hämeen Lehden 
paperilehdessä kerran kuukaudessa.

Digi&Printti -mainospaketti myydään kolmen kuukauden 
jaksoissa hintaan 447 € + alv / 3 kk. Voit valita laskutusväliksi  
1 tai 3 kk. Vaihdamme/päivitämme mainostasi tarpeidesi 
mukaan, esimerkiksi kerran kuukaudessa.

Anssi Kukkonen
Puh. 044 347 7402   |  s-posti: anssi.kukkonen@shl.fi

149€
+ alv

49€
+ alv

18 000 
paperilehden 

lukijaa, 20 500 

nettisivulatausta  

ja 9 000 netti
kävijää joka 

viikko.
12/2016


