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ILMIÖIDEN RAKENTAMISEEN

Total TV: televisiomainonta

Kohderyhmäkauppa
Määrittele meille brändisi kohderyhmä ja kampanjalle haluamasi
kontaktimäärä prime timessa ja off prime timessa, me hoidamme loput.
Kohderyhmäkaupassa saat kontaktitakuun, jolloin maksat vain
haluamistasi varmoista kontakteista.
Kohderyhmäkaupassa mainosesitykset kelluvat kampanjajakson aikana
ja lopullisia lukumääriä, sijoittelua tai määräpäiviä ei voi määritellä
kampanjassa etukäteen.
MTV3-kanavan prime timessa on kausittain tiettyjä ohjelmia, jotka
myydään ainoastaan ohjelmaostamisen ostotavalla.

Hinta
Kohderyhmäkaupassa on kullekin kohderyhmälle määritelty valtakunnalliset
daypart-kohtaiset CPT- ja CPP-hinnat. Kohderyhmäkaupan hinnastossa olevat
hinnat ovat 30 sekunnin bruttohintoja kausi-indeksillä 100. Kausi-indeksit
löydät sivulta 20.

Kontaktitakuu
Kohderyhmäkaupassa maksat vain ostamistasi kontakteista, joiden
saavuttamisen me takaamme. MTV vastaa spottien lopullisesta sijoittamisesta
siten, että ostamasi kontaktimäärä valitsemassasi kohderyhmässä täyttyy.

Kohderyhmäkaupan mediatuotteet
Katkoyhteys
Katkoyhteydellä tarkoitetaan saman asiakkaan kahden erilaisen
mainoksen esittämistä samassa mainoskatkossa. Katkoyhteydessä voi
määritellä mainosten esitysjärjestyksen. Katkoyhteys on lisämaksuton.
Katkoyhteyden mainosesitykset saavat yhteisen kontaktitakuun.
Eri ostotapojen yhdistelmät
Kiinteä ohjelmaostaminen, kohderyhmähintainen ohjelmaostaminen
ja kohderyhmäkauppa
Asiakas voi halutessaan ostaa samaan kampanjaan ohjelmaostamisen
esityksiä joko kiinteällä tai kohderyhmähintaisella ohjelmaostamisella
sekä kelluvaa mainosaikaa kohderyhmäkaupalla. Näin voi yhdistää
ohjelmaympäristön ja kustannustehokkuuden. Kampanja saa
kohderyhmäkaupalla myytävissä kohderyhmissä myyntiehtojen
mukaisen takuun.

MTV3
kohderyhmäkaupan hinnat 2022
KOHDERYHMÄ

KOKO (000)

25–44

CPT-HINTA, BRUTTO

CPP-HINTA, BRUTTO

OFF PRIME €

PRIME €

OFF PRIME €

PRIME €

1 413

41,97

65,82

593

930

25–54

2 074

23,63

34,04

490

706

naiset 25–54

1 011

45,90

64,39

464

651

miehet 25–54

1 063

46,94

69,61

499

740

25–64

2 795

15,56

21,79

435

609

35–64

2 090

16,79

24,11

351

504

naiset 35–64

1 034

32,30

44,97

334

465

miehet 35–64

1 056

35,32

51,70

373

546

45–64

1 382

24,82

31,91

343

441

18+

4 492

7,01

10,69

315

480

POP<60

1 768

29,75

41,23

526

729

POP

2 752

9,41

15,95

259

439

4–9 vkot 1–43

353

41,36

146

4–9 vkot 44–52

353

49,58

175

Kohderyhmien koot: Tilastokeskus, väestötiedot 31.12.2020

Sub
kohderyhmäkaupan hinnat 2022
KOHDERYHMÄ

KOKO (000)

15–44

CPT-HINTA, BRUTTO

CPP-HINTA, BRUTTO

OFF PRIME €

PRIME €

OFF PRIME €

PRIME €

2 017

22,61

46,50

456

938

25–44

1 413

25,83

51,31

365

725

25–54

2 074

16,73

32,11

347

666

naiset 25–54

1 011

39,07

73,89

395

747

miehet 25–54

1 063

29,44

58,98

313

627

25–64

2 795

11,95

22,90

334

640

35–64

2 090

14,64

26,70

306

558

naiset 35–64

1 034

36,56

64,41

378

666

miehet 35–64

1 056

24,24

48,20

256

509

18+

4 492

8,59

15,52

386

697

POP<60

1 768

21,95

43,27

388

765

POP

2 752

13,01

25,84

358

711

4–9 vkot 1–43

353

41,36

146

4–9 vkot 44–52

353

49,58

175

Kohderyhmien koot: Tilastokeskus, väestötiedot 31.12.2020

AVA
kohderyhmäkaupan hinnat 2022
KOHDERYHMÄ

KOKO (000)

25–44

CPT-HINTA, BRUTTO

CPP-HINTA, BRUTTO

OFF PRIME €

PRIME €

OFF PRIME €

PRIME €

1 413

31,71

47,35

448

669

25–54

2 074

16,54

25,27

343

524

naiset 25–54

1 011

25,82

38,97

261

394

25–64

2 795

8,98

15,81

251

442

35–64

2 090

10,24

17,80

214

372

naiset 35–64

1 034

17,79

29,40

184

304

18+

4 492

4,61

9,66

207

434

POP<60

1 768

18,50

30,15

327

533

POP

2 752

6,72

15,23

185

419

Kohderyhmien koot: Tilastokeskus, väestötiedot 31.12.2020

Total TV: televisiomainonta

Kohderyhmähintainen ohjelmaostaminen
Kohderyhmähintainen ohjelmaostaminen on kanavakohtaiseen
kohderyhmähinnoitteluun perustuva ohjelmaostamisen tuote.

Kohderyhmähintaisen ohjelmaostamisen
mediatuotteet

Halutut ohjelmat, niiden lukumäärä ja esityspäivät sovitaan etukäteen.

Katkoyhteys
Katkoyhteydellä tarkoitetaan saman asiakkaan kahden
erilaisen mainoksen esittämistä samassa mainoskatkossa.
Katkoyhteydessä voi määritellä mainosten esitysjärjestyksen.
Katkoyhteys on lisämaksuton. Katkoyhteyden mainosesitykset
saavat yhteisen kontaktitakuun.

Erona kiinteään ohjelmaostamiseen on rajatumpi ohjelmavalikko.

Hinta
Kohderyhmähintaisessa ohjelmaostamisessa on kullekin kohderyhmälle
määritelty valtakunnalliset daypart-kohtaiset CPT- ja CPP-hinnat. Hinnastossa
olevat hinnat ovat 30 sekunnin bruttohintoja kausi-indeksillä 100. Hinta
muodostuu kelluvan kohderyhmäkaupan bruttohinnasta +5 %. Kausi-indeksit
löydät sivulta 20.

Kontaktitakuu
Mainostaja saa kampanjoilleen kontaktitakuun mainoskatkoilla
kohderyhmäkaupalla myytävissä kohderyhmissä. Tarkat kontaktitakuun
myöntämisperusteet löytyvät myyntiehdoista.

MTV3 kohderyhmähintaisen
ohjelmaostamisen hinnat 2022
KOHDERYHMÄ

KOKO (000)

25–44

CPT-HINTA, BRUTTO

CPP-HINTA, BRUTTO

OFF PRIME €

PRIME €

OFF PRIME €

PRIME €

1 413

44,09

69,14

623

977

25–54

2 074

24,83

35,73

515

741

naiset 25–54

1 011

48,17

67,66

487

684

miehet 25–54

1 063

49,29

73,10

524

777

25–64

2 795

16,35

22,86

457

639

35–64

2 090

17,66

25,31

369

529

naiset 35–64

1 034

33,95

47,20

351

488

miehet 35–64

1 056

37,12

54,26

392

573

45–64

1 382

26,05

33,50

360

463

18+

4 492

7,37

11,22

331

504

POP<60

1 768

31,22

43,27

552

765

POP

2 752

9,88

16,75

272

461

Kohderyhmien koot: Tilastokeskus, väestötiedot 31.12.2020

Sub kohderyhmähintaisen
ohjelmaostamisen hinnat 2022
KOHDERYHMÄ

KOKO (000)

15–44

CPT-HINTA, BRUTTO

CPP-HINTA, BRUTTO

OFF PRIME €

PRIME €

OFF PRIME €

PRIME €

2 017

23,75

48,83

479

985

25–44

1 413

27,11

53,86

383

761

25–54

2 074

17,55

33,70

364

699

naiset 25–54

1 011

41,05

77,55

415

784

miehet 25–54

1 063

30,95

61,90

329

658

25–64

2 795

12,56

24,04

351

672

35–64

2 090

15,36

28,04

321

586

naiset 35–64

1 034

38,39

67,60

397

699

miehet 35–64

1 056

25,47

50,57

269

534

18+

4 492

9,02

16,30

405

732

POP<60

1 768

23,02

45,42

407

803

POP

2 752

13,66

27,14

376

747

Kohderyhmien koot: Tilastokeskus, väestötiedot 31.12.2020

AVA kohderyhmähintaisen
ohjelmaostamisen hinnat 2022
KOHDERYHMÄ

KOKO (000)

25–44

CPT-HINTA, BRUTTO

CPP-HINTA, BRUTTO

OFF PRIME €

PRIME €

OFF PRIME €

PRIME €

1 413

33,26

49,68

470

702

25–54

2 074

17,36

26,52

360

550

naiset 25–54

1 011

27,10

40,95

274

414

25–64

2 795

9,45

16,60

264

464

35–64

2 090

10,77

18,71

225

391

naiset 35–64

1 034

18,67

30,85

193

319

18+

4 492

4,83

10,15

217

456

POP<60

1 768

19,40

31,67

343

560

POP

2 752

7,05

15,99

194

440

Kohderyhmien koot: Tilastokeskus, väestötiedot 31.12.2020

Total TV: televisiomainonta

Ohjelmaostaminen

Ohjelmaostamisessa valitaan halutut ohjelmat tukemaan brändin
mainontaa. Ohjelmaostamisessa ohjelmat, esitysten lukumäärä ja
esityspäivät sovitaan kampanjassa etukäteen.
Brändiviestiä tukeva ohjelmaympäristö parantaa mainosviestin
perillemenoa. Samalla mainostaja saa tavoittelemansa laadukkaat
kontaktit.
MTV3-kanavalla prime timessa voi olla kausittain tiettyjä ohjelmia, jotka
myydään ainoastaan ohjelmaostamisen ostotavalla.

Hinta
Ohjelmilla on kiinteät, varaushetkestä voimassa olevat 30 sekunnin
bruttohinnat kausi-indeksillä 100. Kausi-indeksit löydät sivulta 20.

Kontaktitakuu
Mainostaja saa kampanjoilleen kontaktitakuun mainoskatkoilla
kohderyhmäkaupalla myytävissä kohderyhmissä. Tarkat kontaktitakuun
myöntämisperusteet löytyvät myyntiehdoista.

Ohjelmaostamisen mediatuotteet
Katkoyhteys
Katkoyhteydellä tarkoitetaan saman asiakkaan kahden erilaisen
mainoksen esittämistä samassa mainoskatkossa. Katkoyhteydessä
voi määritellä mainosten esitysjärjestyksen. Katkoyhteys on
lisämaksuton. Katkoyhteyden mainosesitykset saavat yhteisen
kontaktitakuun.
Määräpaikka
Ohjelmaostamisessa voi 6 %:n lisämaksusta määritellä tarkasti
mainoksen esityspaikan. Määräpaikka on halutun valtakunnallisen
katkon ensimmäinen tai viimeinen mainospaikka.
Määräkatko
Ohjelmaostamisessa voi 3 %:n lisämaksusta määritellä tarkasti
mainoksen esityskatkon. Määräkatko on halutulla valtakunnallisella
katkolla. Katkomääritelmät:
o E = etukatko
o S1 = ensimmäinen sisäkatko
o S2 = toinen sisäkatko jne.

Total TV: televisiomainonta

Aluemainonta MTV3-kanavalla
MTV3-kanavan 17 näkyvyysaluetta antavat mainostajalle vaihtoehtoja ja
valinnanvaraa. Ketjumainostaja voi esimerkiksi valita valtakunnallisen ja
alueellisen kampanjan yhdistelmän: koko maan kattava brändikampanja ja
siihen liittyvä paikallinen dealer-kampanjointi.
Yhdistämällä kampanjaan paikallisuuden voiman myynti vauhdittuu aivan
uudella teholla. Jos siis markkina on koko valtakuntaa pienempi, voi
kauppapaikan tehdä edullisesti tutuksi ainoastaan omalla alueella.
Aluemainonnassa mainosesityksen maksimipituus on 20 sekuntia.
Alueellisten katkoyhteysspottien yhteenlaskettu maksimipituus on samoin
20 sekuntia. Valtakunnalliseen katkoyhteysspottiin liittyviä
katkoyhteysspotteja voi olla alueella vain yksi samassa kampanjassa.

Hinta
Jokaiselle alueelle on oma hinnoittelukertoimensa, jonka avulla saadaan paikallisen
mainonnan hinta.
Ohjelmaostamisessa ohjelmakohtainen, voimassa oleva valtakunnan 30 sekunnin
bruttohinta kerrotaan hinnoittelukertoimella. Kohderyhmäkaupassa ja
kohderyhmähintaisessa ohjelmaostamisessa hinnoittelukertoimella kerrotaan
puolestaan kohderyhmän valtakunnallinen 30 sekunnin (brutto) CPP-hinta.

Ostotavat
Aluemainonnassa kiinteä ohjelmaostaminen,
kohderyhmähintainen ohjelmaostaminen ja kohderyhmäkauppa
toimivat samojen periaatteiden mukaisesti kuin
valtakunnallisesti. Kausi-indeksit, katkoyhteys ja kontaktitakuu
ovat paikallisissa kampanjoissa samat kuin valtakunnallisessa
kampanjoinnissa. Kausi-indeksit löydät sivulta 20.
Valtakunnallisessa ohjelmaostamisessa käytettävät määräpaikka
ja määräkatko eivät ole aluemainonnan tuotevalikossa.

Alueelliset väestöosuudet
ja hinnoittelukertoimet 2022
ALUE

LYHENNE

OSUUS

Uusimaa

UM

31,5 %

50

Pirkanmaa

PM

11,8 %

18,4

Varsinais-Suomi

VS

8,7 %

13,6

Päijät-Häme

PH

3,8 %

7,3

Kymenlaakso

KL

3,2 %

6,1

Keski-Suomi

KS

5,2 %

9,3

Oulu

OU

5,5 %

10,5

Kainuu

KA

1,4 %

3,5

Pohjois-Savo

PS

4,8 %

8,5

Pohjois-Karjala

PK

2,9 %

5,5

Pohjanmaa

PO

6,2 %

9,7

Keski-Pohjanmaa

KP

3,2 %

6,1

Etelä-Savo

ES

2,2 %

5,5

Etelä-Karjala

EK

2,2 %

5,5

Satakunta

SA

3,9 %

7,4

Meri-Lappi

ML

1,1 %

2,8

Lappi

LA

2,4 %

6

Lähde: Tilastokeskus, Väestötiedot 31.12.2020

HINNOITTELUKERROIN

MTV3:n näkyvyysalueet
Utsjoki

Inari

Enontekiö

Muonio

Kittilä

Sodankylä
Savukoski

LAPPI
Kolari
Pelkosenniemi

Salla

Pello
Kemijärvi

Rovaniemi
Ylitornio

MERILAPPI
Tornio

Posio

Tervola

Ranua

Kuusamo

Keminmaa
Simo

Kemi
Taivalkoski

Pudasjärvi

Ii
Yli-Ii

OULU
Oulu

Hailuoto

Suomussalmi

Oulunsalo
Kempele
Lumijoki
Muhos
Tyrnävä
Siikajoki
Liminka
Raahe

Utajärvi

Hyrynsalmi

KAINUU
Vaala

Pyhäjoki
Merijärvi
Siikalatva
Kalajoki
Oulainen
Alavieska
Haapavesi
Ylivieska

Kannus

Kokkola

Pietarsaari
Uusikaarlepyy

Lappajärvi
Kauhava
Vimpeli

Mustasaari

Vaasa

Isokyrö

Maalahti Laihia
Korsnäs
Kurikka

Seinäjoki
Ilmajoki

Kuortane

Teuva
Kaskinen
Karijoki
Kristiinankaupunki

Jalasjärvi

Alavus

Soini
Ähtäri

Karvia

Kihniö

Parkano

Virrat

Ylöjärvi

Pomarkku

S AT A K U N T A

Hämeenkyrö

Sastamala

Orivesi

Tampere

Nokia Pirkkala

Kangasala

Juuka

Siilinjärvi
Tervo

Vesanto

Kuopio

Kaavi

Rautalampi

Toivakka

Luhanka Joutsa

Hartola
Kuhmoinen
Sysmä

Suonenjoki
Leppävirta

P Ä I J ÄT HÄME

Juva

Kokemäki

Lahti

Turku

KYMENLAAKSO
Kotka

VA R S I N A I S SUOMI
Kemiönsaari

Kouvola

Raasepori
Hanko

UUSIMAA

Inkoo Kirkkonummi

Helsinki

Kitee

Savonlinna
Sulkava

E T E L Ä - S AV O

Pertunmaa

Tohmajärvi

Enonkoski

Parikkala

Puumala

Lempäälä
Pälkäne
Heinola Mäntyharju
Padasjoki
Vesilahti
Valkeakoski
Taipalsaari
Eura
Huittinen Punkalaidun Akaa
Rauma
Hämeenlinna
Savitaipale
Asikkala
Säkylä
Pyhäranta
Urjala
Lemi
Hollola
Hattula
Humppila
Loimaa
Laitila
Oripää
Forssa
Janakkala
Luumäki
Marttila
Uusikaupunki
Jokioinen
Iitti
Kärkölä
Mynämäki Pöytyä
Ypäjä
Hausjärvi
Orimattila
Nousiainen
Tammela
Aura
Vehmaa
Loppi
Koski
Riihimäki
Rusko
Lieto
Hamina Miehikkälä
Pukkila
Kustavi
Somero
Masku
Myrskylä
Karkkila HyvinkääMäntsälä
Lapinjärvi
Raisio
Virolahti
Taivassalo
Nurmijärvi Järvenpää
Paimio
Askola
Naantali Kaarina
Lohja
Tuusula Kerava
Sauvo Salo
Pyhtää
Vihti
Pornainen
Loviisa
Porvoo
Espoo Vantaa Sipoo
Länsi-Turunmaa
Kauniainen
Siuntio
Eurajoki

Rääkkylä

Rantasalmi

Mikkeli

Joensuu

Heinävesi

Varkaus

Kangasniemi

Ilomantsi

Liperi

Joroinen

Hirvensalmi

Polvijärvi
Outokumpu

Hankasalmi Pieksämäki
Muurame

POHJOISKARJALA

Kontiolahti

Tuusniemi

Laukaa

Petäjävesi

Mänttä- Jyväskylä
Ruovesi Vilppula

Lieksa

Keitele

Saarijärvi Äänekoski
Konnevesi

Jämsä
PIRKANM A A Juupajoki
Ikaalinen

Ulvila
Nakkila
Harjavalta

Keuruu

Iisalmi

Kannonkoski

Uurainen

Nurmes

Rautavaara

Pielavesi

Viitasaari

KESKISUOMI

Multia

Kankaanpää
Merikarvia
Siikainen
Jämijärvi

Pori

Kyyjärvi
Karstula

Valtimo

POHJOISLapinlahti
S AV O

Pihtipudas

Kivijärvi

Kauhajoki

Isojoki

Kinnula

Perho

Alajärvi

Lapua

POHJANMAA

Närpiö

Pyhäjärvi

Lestijärvi
Evijärvi Veteli Halsua

Sotkamo

Sonkajärvi

Kiuruvesi

Reisjärvi

Pedersöre Kaustinen

Kajaani

Vieremä

Haapajärvi

Toholampi

Kruunupyy

Kärsämäki

Nivala

Sievi

Ristijärvi

Paltamo

Kuhmo

Pyhäntä

KESKI-POHJANMAA
Luoto

Puolanka

Ruokolahti

Rautjärvi

E T E L Imatra
ÄKARJALA
Lappeenranta

Kunnat näkyvyysalueittain
Akaa
Alajärvi
Alavieska
Alavus
Asikkala
Askola
Aura
Enonkoski
Enontekiö
Espoo
Eura
Eurajoki
Evijärvi
Forssa
Haapajärvi
Haapavesi
Hailuoto
Halsua
Hamina
Hankasalmi
Hanko
Harjavalta
Hartola
Hattula
Hausjärvi
Heinola
Heinävesi
Helsinki
Hirvensalmi
Hollola
Huittinen
Humppila
Hyrynsalmi
Hyvinkää
Hämeenkoski

Pirkanmaa
Pohjanmaa
Keski-Pohjanmaa
Pohjanmaa
Päijät-Häme
Uusimaa
Varsinais-Suomi
Etelä-Savo
Lappi
Uusimaa
Satakunta
Satakunta
Keski-Pohjanmaa
Pirkanmaa
Keski-Pohjanmaa
Keski-Pohjanmaa
Oulu
Keski-Pohjanmaa
Kymenlaakso
Keski-Suomi
Uusimaa
Satakunta
Päijät-Häme
Pirkanmaa
Päijät-Häme
Päijät-Häme
Pohjois-Savo
Uusimaa
Etelä-Savo
Päijät-Häme
Satakunta
Pirkanmaa
Kainuu
Uusimaa
Päijät-Häme

Hämeenkyrö
Hämeenlinna
Ii
Iisalmi
Iitti
Ikaalinen
Ilmajoki
Ilomantsi
Imatra
Inari
Inkoo
Isojoki
Isokyrö
Janakkala
Joensuu
Jokioinen
Joroinen
Joutsa
Juuka
Juupajoki
Juva
Jyväskylä
Jämijärvi
Jämsä
Järvenpää
Kaarina
Kaavi
Kajaani
Kalajoki
Kangasala
Kangasniemi
Kankaanpää
Kannonkoski
Kannus
Karijoki

Pirkanmaa
Pirkanmaa
Oulu
Pohjois-Savo
Kymenlaakso
Pirkanmaa
Pohjanmaa
Pohjois-Karjala
Etelä-Karjala
Lappi
Uusimaa
Pohjanmaa
Pohjanmaa
Pirkanmaa
Pohjois-Karjala
Pirkanmaa
Pohjois-Savo
Keski-Suomi
Pohjois-Karjala
Pirkanmaa
Etelä-Savo
Keski-Suomi
Pirkanmaa
Keski-Suomi
Uusimaa
Varsinais-Suomi
Pohjois-Savo
Kainuu
Keski-Pohjanmaa
Pirkanmaa
Etelä-Savo
Satakunta
Keski-Suomi
Keski-Pohjanmaa
Pohjanmaa

Karkkila
Karstula
Karvia
Kaskinen
Kauhajoki
Kauhava
Kauniainen
Kaustinen
Keitele
Kemi
Kemijärvi
Keminmaa
Kemiönsaari
Kempele
Kerava
Keuruu
Kihniö
Kinnula
Kirkkonummi
Kitee
Kittilä
Kiuruvesi
Kivijärvi
Kokemäki
Kokkola
Kolari
Konnevesi
Kontiolahti
Korsnäs
Koski Tl
Kotka
Kouvola
Kristiinankaupunki
Kruunupyy
Kuhmo

Uusimaa
Keski-Suomi
Pohjanmaa
Pohjanmaa
Pohjanmaa
Pohjanmaa
Uusimaa
Keski-Pohjanmaa
Pohjois-Savo
Meri-Lappi
Lappi
Meri-Lappi
Varsinais-Suomi
Oulu
Uusimaa
Keski-Suomi
Pirkanmaa
Keski-Suomi
Uusimaa
Pohjois-Karjala
Lappi
Pohjois-Savo
Keski-Suomi
Satakunta
Keski-Pohjanmaa
Lappi
Keski-Suomi
Pohjois-Karjala
Pohjanmaa
Varsinais-Suomi
Kymenlaakso
Kymenlaakso
Pohjanmaa
Keski-Pohjanmaa
Kainuu

Kuhmoinen
Kuopio
Kuortane
Kurikka
Kustavi
Kuusamo
Kyyjärvi
Kärkölä
Kärsämäki
Köyliö
Lahti
Laihia
Laitila
Lapinjärvi
Lapinlahti
Lappajärvi
Lappeenranta
Lapua
Laukaa
Lemi
Lempäälä
Leppävirta
Lestijärvi
Lieksa
Lieto
Liminka
Liperi
Lohja
Loimaa
Loppi
Loviisa
Luhanka
Lumijoki
Luoto
Luumäki

Pirkanmaa
Pohjois-Savo
Pohjanmaa
Pohjanmaa
Varsinais-Suomi
Lappi
Keski-Suomi
Päijät-Häme
Keski-Pohjanmaa
Satakunta
Päijät-Häme
Pohjanmaa
Varsinais-Suomi
Uusimaa
Pohjois-Savo
Pohjanmaa
Etelä-Karjala
Pohjanmaa
Keski-Suomi
Etelä-Karjala
Pirkanmaa
Pohjois-Savo
Keski-Pohjanmaa
Pohjois-Karjala
Varsinais-Suomi
Oulu
Pohjois-Karjala
Uusimaa
Varsinais-Suomi
Uusimaa
Uusimaa
Keski-Suomi
Oulu
Keski-Pohjanmaa
Kymenlaakso

Maalahti
Marttila
Masku
Merijärvi
Merikarvia
Miehikkälä
Mikkeli
Muhos
Multia
Muonio
Mustasaari
Muurame
Mynämäki
Myrskylä
Mäntsälä
Mänttä
Mäntyharju
Naantali
Nakkila
Nivala
Nokia
Nousiainen
Nurmes
Nurmijärvi
Närpiö
Orimattila
Oripää
Orivesi
Oulainen
Oulu
Outokumpu
Padasjoki
Paimio
Paltamo
Parainen
Parikkala
Parkano
Pedersöre
Pelkosenniemi

Pohjanmaa
Varsinais-Suomi
Varsinais-Suomi
Keski-Pohjanmaa
Satakunta
Kymenlaakso
Etelä-Savo
Oulu
Keski-Suomi
Lappi
Pohjanmaa
Keski-Suomi
Varsinais-Suomi
Uusimaa
Uusimaa
Pirkanmaa
Etelä-Savo
Varsinais-Suomi
Satakunta
Keski-Pohjanmaa
Pirkanmaa
Varsinais-Suomi
Pohjois-Karjala
Uusimaa
Pohjanmaa
Päijät-Häme
Varsinais-Suomi
Pirkanmaa
Keski-Pohjanmaa
Oulu
Pohjois-Karjala
Päijät-Häme
Varsinais-Suomi
Kainuu
Varsinais-Suomi
Etelä-Savo
Pirkanmaa
Keski-Pohjanmaa
Lappi

Pello
Perho
Pertunmaa
Petäjävesi
Pieksämäki
Pielavesi
Pietarsaari
Pihtipudas
Pirkkala
Polvijärvi
Pomarkku
Pori
Pornainen
Porvoo
Posio
Pudasjärvi
Pukkila
Punkalaidun
Puolanka
Puumala
Pyhtää
Pyhäjoki
Pyhäjärvi
Pyhäntä
Pyhäranta
Pälkäne
Pöytyä
Raahe
Raasepori
Raisio
Rantasalmi
Ranua
Rauma
Rautalampi
Rautavaara
Rautjärvi
Reisjärvi
Riihimäki
Ristijärvi

Lappi
Keski-Pohjanmaa
Etelä-Savo
Keski-Suomi
Pohjois-Savo
Pohjois-Savo
Keski-Pohjanmaa
Keski-Suomi
Pirkanmaa
Pohjois-Karjala
Satakunta
Satakunta
Uusimaa
Uusimaa
Lappi
Oulu
Uusimaa
Pirkanmaa
Kainuu
Etelä-Savo
Kymenlaakso
Keski-Pohjanmaa
Keski-Suomi
Keski-Pohjanmaa
Satakunta
Pirkanmaa
Varsinais-Suomi
Oulu
Uusimaa
Varsinais-Suomi
Etelä-Savo
Lappi
Satakunta
Pohjois-Savo
Pohjois-Savo
Etelä-Karjala
Keski-Pohjanmaa
Uusimaa
Kainuu

Rovaniemi
Ruokolahti
Ruovesi
Rusko
Rääkkylä
Saarijärvi
Salla
Salo
Sastamala
Sauvo
Savitaipale
Savonlinna
Savukoski
Seinäjoki
Sievi
Siikainen
Siikajoki
Siikalatva
Siilinjärvi
Simo
Sipoo
Siuntio
Sodankylä
Soini
Somero
Sonkajärvi
Sotkamo
Sulkava
Suomussalmi
Suonenjoki
Sysmä
Säkylä
Taipalsaari
Taivalkoski
Taivassalo
Tammela
Tampere
Tervo
Tervola

Lappi
Etelä-Karjala
Pirkanmaa
Varsinais-Suomi
Pohjois-Karjala
Keski-Suomi
Lappi
Varsinais-Suomi
Pirkanmaa
Varsinais-Suomi
Etelä-Karjala
Etelä-Savo
Lappi
Pohjanmaa
Keski-Pohjanmaa
Satakunta
Oulu
Keski-Pohjanmaa
Pohjois-Savo
Meri-Lappi
Uusimaa
Uusimaa
Lappi
Pohjanmaa
Varsinais-Suomi
Pohjois-Savo
Kainuu
Etelä-Savo
Kainuu
Pohjois-Savo
Päijät-Häme
Satakunta
Etelä-Karjala
Kainuu
Varsinais-Suomi
Pirkanmaa
Pirkanmaa
Pohjois-Savo
Meri-Lappi

Teuva
Tohmajärvi
Toholampi
Toivakka
Tornio
Turku
Tuusniemi
Tuusula
Tyrnävä
Ulvila
Urjala
Utajärvi
Utsjoki
Uurainen
Uusikaarlepyy
Uusikaupunki
Vaala
Vaasa
Valkeakoski
Valtimo
Vantaa
Varkaus
Vehmaa
Vesanto
Vesilahti
Veteli
Vieremä
Vihti
Viitasaari
Vimpeli
Virolahti
Virrat
Vöyri-Maksamaa
Ylitornio
Ylivieska
Ylöjärvi
Ypäjä
Ähtäri
Äänekoski

Pohjanmaa
Pohjois-Karjala
Keski-Pohjanmaa
Keski-Suomi
Meri-Lappi
Varsinais-Suomi
Pohjois-Savo
Uusimaa
Oulu
Satakunta
Pirkanmaa
Oulu
Lappi
Keski-Suomi
Pohjanmaa
Varsinais-Suomi
Oulu
Pohjanmaa
Pirkanmaa
Pohjois-Karjala
Uusimaa
Pohjois-Savo
Varsinais-Suomi
Pohjois-Savo
Pirkanmaa
Keski-Pohjanmaa
Pohjois-Savo
Uusimaa
Keski-Suomi
Pohjanmaa
Kymenlaakso
Pirkanmaa
Pohjanmaa
Meri-Lappi
Keski-Pohjanmaa
Pirkanmaa
Pirkanmaa
Pohjanmaa
Keski-Suomi

Total TV: erikoisratkaisut

RBS-ohjelmayhteistyö
Ohjelmayhteistyötunnistenäkyvyys toteutetaan kelluvasti useiden eri
ohjelmien yhteydessä, valituilla kanavilla, valittuna ajanjaksona.
RBS-ohy on kustannustehokas tapa brändiviestimiseen. Erinomainen ratkaisu,
kun halutaan jatkuvaa näkyvyyttä brändille, toistoa viestille ja
tuotenäkyvyydelle, top-of-mindin ylläpitoa ja kasvattamista tai korkeaa
tavoittavuutta kohderyhmässä.

Hinta
Taulukosta löytyvät kanavittain kohderyhmäkohtaiset RBS-ohjelmayhteistyön 30
sekunnin brutto-CPP-hinnat päiväjaon mukaan indeksikaudella 100. Bruttohinnat
ovat 20 % kohderyhmäkaupan bruttohintoja edullisempia. Hinta määräytyy tvmainosten pituuskerrointaulukon mukaan (5 s kerroin 0,3 ja 10 s kerroin 0,5). Kausiindeksit ovat samat kuin televisiomainonnassa; löydät ne sivulta 20.

Kontaktitakuu
Kampanjalle myönnetään kontaktitakuu asiakkaan valitsemassa
kohderyhmäkaupalla myytävässä kohderyhmässä. Tarkat kontaktitakuun
myöntämisperusteet löytyvät myyntiehdoista.

Ohjelmat
MTV määrittää RBS-ohjelmayhteistyöhön sisällytettävät
ohjelmat. Ohjelmat ovat lähtökohtaisesti ulkomaista ja
kotimaista draamaa, elokuvia, lifestyle-ohjelmia, komedioita sekä
realitya.
Uutis- ja ajankohtaisohjelmia sekä lastenohjelmia ei saa
sponsoroida. Tunnisteita ei sijoitella kohderyhmäkaupalta
suljettuihin ohjelmiin, urheiluun, mainosrahoitteisiin ohjelmiin
(AFP) eikä MTV:n määrittelemiin ilmiöohjelmiin.
MTV määrittää RBS-ohjelmayhteistyössä mukana olevien
ohjelmien kumppanimäärän.

RBS-ohjelmayhteistyön hinnat 2022
KANAVA

KOHDERYHMÄ

KOKO (000)

25–54

CPT-HINTA, BRUTTO

CPP-HINTA, BRUTTO

OFF PRIME €

PRIME €

OFF PRIME €

PRIME €

2 074

18,90

27,24

392

565

naiset 25–54

1 011

36,70

51,53

371

521

35–64

2 090

13,44

19,28

281

403

18+

4 492

5,61

8,55

252

384

POP

2 752

7,52

12,75

207

351

25–54

2 074

13,40

25,70

278

533

naiset 25–54

1 011

31,26

59,15

316

598

35–64

2 090

11,72

21,34

245

446

18+

4 492

6,88

12,42

309

558

POP

2 752

10,39

20,68

286

569

25–54

2 074

13,21

20,20

274

419

naiset 25-54

1011

20,67

31,16

209

315

35–64

2 090

8,18

14,26

171

298

18+

4 492

3,70

7,72

166

347

POP

2 752

5,38

12,17

148

335

Kohderyhmien koot: Tilastokeskus, väestötiedot 31.12.2020

RBS-ohjelmayhteistyön mediaelementit ja sijoittelupohjat
Ohjelmayhteistyön mediaelementtien sijoittelu ohjelmasisällön välittömässä
läheisyydessä mahdollistaa tunnisteille korkean huomioarvon.
Mediaelementit ovat
o alkutunniste, kesto 5 s tai 10 s, sijainti ennen ohjelman alkua
o jatkuu1-tunniste, kesto 5 s, sijainti kiinni ohjelmassa juuri ennen katkolle menoa
o jatkuu2-tunniste, kesto 5 s, sijainti kiinni ohjelmassa katkolta ohjelmaan
palattaessa
o lopputunniste, kesto 5 s tai 10 s, sijainti lopputekstien jälkeen ohjelman
päättyessä
MTV määrittelee käytössä olevat sijoittelupohjat, eli millaista tunnisteyhdistelmää
kampanjassa käytetään.
Sijoittelupohjat ovat
1. alkutunniste + jatkuu1 + jatkuu2 + lopputunniste
2. alkutunniste + lopputunniste
Asiakas valitsee kampanjassa käytettävän sijoittelupohjan sekä mitä edellä mainittua
pituutta kussakin tunnisteessa käytetään. 10 s ja 5 s tunnisteiden välille ei voi määrittää
erillistä suhdetta jossa tunnisteita ajetaan, vaan tunnisteita ajetaan kappalemääräisesti
samassa suhteessa.
RBS-ohjelmayhteistyökampanjaan voi toimittaa korkeintaan neljä (4) eri aineistoa.

RBS-ohjelmayhteistyön tunnisteiden sisältöön liittyvät säännöt

Tunnisteen sisältöä koskevat eri ohjeet kuin katkomainontaa, ja tunnisteiden tulee noudattaa
ohjelmayhteistyötunnisteille annettuja ohjeita. Pääkohdat näissä ovat:
o Tunnisteissa ei saa käyttää mainonnallisia
ilmaisuja, kuten tuotekuvauksia,
tuoteominaisuuksien luettelua,
myyntiväittämiä, tuotemerkin laatua tai
tehokkuutta osoittavia viittauksia,
iskulauseita, ostokehotuksia tai muita
aktivointeja, hintoja jne. Itse tuotteen tai
palvelun voi näyttää.
o Tunnisteessa pitää ilmetä kumppanin
liittyminen ohjelmaan (esim. ”yhteistyössä”,
”sponsored by”, ”ohjelman tarjoaa”). Tuotteen
tai palvelun saa näyttää.
o Internet-osoitteet ovat sallittuja.
Puhelinnumeroita ei saa näyttää.

o Tunniste ei voi olla katkomainonnassa käytettävä
televisiomainos. Mikäli tunnisteessa käytetään
televisiomainoksesta leikattua tai editoitua
materiaalia, on huomioitava, että kyseistä
televisiomainosta ei voi ohjelmayhteistyön aikana
ajaa mainoskatkokampanjassa.
o Hyväksyttämällä tunnisteen sisältö MTV:llä ennen
sen toimitusta (Spotgaten kautta) voidaan
varmistaa, että sisältö on lainmukainen.
Hyväksyttäminen onnistuu toimittamalla
tunnisteen suunnitelma, käsikirjoitus, raakaversio
tai valmis tunniste osoitteeseen
rbstrafiikki@mtv.fi.

Myyntikaudet 2022
MTV:n tv-kanavat

KAUSI (PVM)

(sis. RBS-ohy)

Kausi-indeksit
2022
MTV:n tv-kanavat
Mainosesityksen
indeksi määräytyy
ohjelman esityspäivän
mukaan

KAUSI (VKO)

AVATAAN MYYNTIIN

1.1.–27.2.2022

1–8

22.11.2021

28.2.–1.5.2022

9–17

24.1.2022

2.5.–3.7.2022

18–26

28.3.2022

4.7.–28.8.2022

27–34

23.5.2022

29.8.–30.10.2022

35–43

25.7.2022

31.10.–31.12.2022

44–52

26.9.2022

KAUSI (PVM)

KAUSI (VKO)

INDEKSI

3.–30.1.2022

1–4

70

5–13

100

4.–24.4.2022

14–16

105

25.4.–29.5.2022

17–21

115

30.5.–26.6.2022

22–25

118

27.6.–17.7.2022

26–28

85

18.7.–7.8.2022

29–31

85

8.8.–4.9.2022

32–35

110

5.9.–2.10.2022

36–39

113

3.–30.10.2022

40–43

107

31.10.–25.12.2022

44–51

100

52

70

31.1.–3.4.2022

26.12.–1.1.2023

Daypart-jaot
kanavittain
MTV3, Sub, AVA
(ohjeellinen)

DAYPART

MA–SU

Prime

klo 18:00 – 23:59

Off prime

klo 00:00 – 17:59

Tv-mainosten pituuskerrointaulukko

Ohjelmille ja kohderyhmäkaupan kontakteille on
määritelty 30 sekunnin valtakunnallinen hinta.
Muun pituisten mainosesitysten hinta saadaan
kertomalla 30 sekunnin hinta taulukon
pituuskertoimella.
Mainosesityksien hinta määräytyy viiden
sekunnin porrastuksen mukaisesti, jolloin
välisekunneille tehtyjen mainosfilmien hinta
lasketaan seuraavan, suuremman viiden
sekunnin mukaan (esimerkiksi 16 sekunnin
spotti hinnoitellaan 20 sekunnin kertoimella).

SEKUNTIA

KERROIN

SEKUNTIA

KERROIN

5

0,3

65

2,2

10

0,5

70

2,3

15

0,7

75

2,5

20

0,8

80

2,7

25

0,9

85

2,8

30

1

90

3

35

1,2

95

3,2

40

1,3

100

3,3

45

1,5

105

3,5

50

1,7

110

3,7

55

1,8

115

3,8

60

2

120

4

Total TV: videomainonta

Instream-videotuotteet
Video on ylivoimainen tarinankerronnan ja huomion herättämisen
väline. Videomainonta MTV Katsomossa sekä C More TV- ja
MTVuutiset.fi -palveluissa tarjoaa mainosinventaaria erilaisiin
kampanjatarpeisiin turvallisessa ympäristössä (brand safety) ja aina
laadukkaiden sisältöjen yhteydessä. MTV tarjoaa monipuoliset
mainostuotteet instream- sekä outstream-videoympäristöihin.

Mainonnan sijoittelu videopalveluissa
Lyhyissä videosisällöissä, ns. klipeissä, esitetään pääsääntöisesti
yksi mainos ennen klippiä. MTV Katsomossa sekä C More TV:ssä
esitettävissä tv-ohjelmissa eli pidemmissä videosisällöissä on
useampia mainospaikkoja, sekä ennen että keskellä sisältöä.
Sponsoroiduissa sisällöissä on myös mahdollinen
ohjelmayhteistyötunniste.

Instream-videotuotteet
MTV Video Premiumin avulla voit
kohdentaa viestisi muun muassa
haluamallesi demografiakohderyhmälle.
Saat takuun mainoksen loppuun
katsomisesta ja voit kontrolloida toistoa
käyttäjäkohtaisesti (toistokontrolli).
Inventaari on MTV Katsomon ja C More
TV:n pääasiallisesti pitkää sisältöä, jossa
käyttäjä tunnistetaan kirjautumisella.

MTV Uutiset Short on sopiva tuote
esimerkiksi suoran aktivoinnin ja laajan
peiton hakemiseen. Videoinventaarina
on MTVuutiset.fi-palvelun monipuoliset
uutisvideosisällöt, joihin huippuluokan
uutistoimitus tekee journalistisesti
laadukasta sisältöä ympäri
vuorokauden.

MTV Video Reachin vahvuutena on
nimensä mukaisesti laaja peitto kaikissa
MTV:n ja kumppaneidemme videoissa.
Myös MTV Video Reach -tuotteissa on
takuu mainoksen loppuun katsomisesta.

Data ja kohdennusmahdollisuudet
MTV Katsomo on Suomen suosituin kaupallinen suoratoistopalvelu, ja sen käyttäjät
tunnistetaan kirjautumisen perusteella. MTV Katsomossa kohdentaminen perustuu
käyttäjän antamiin ja Digi- ja väestötietoviraston (DVV) vahvistamiin tietoihin, joita
Bisnoden avulla rikastetaan.
Tunnistamalla MTV Katsomon ja C MoreTV:n käyttäjät MTV pystyy tarjoamaan
mainostajille laadukkaampaa dataa ja sitä kautta tarkempia
kohdennusvaihtoehtoja premium-luokan videomainosympäristössä. Laadukkaasti
kohdistettu mainonta näkyy käyttäjille entistä merkityksellisempinä mainoksina.

MTV:n instreamvideotuotteiden
kausi-indeksit
2022
Mainosesityksen
indeksi määräytyy
ohjelman esityspäivän mukaan

KAUSI (PVM)

KAUSI (VK)

INDEKSI

1–4

70

5–25

100

27.6.–7.8.2022

26–31

80

8.8.–25.12.2022

32–51

100

52

80

3.1.–30.1.2022
31.1.–26.6.2022

26.12.–31.12.2022

Instream-videomainonnan hinnat 2022
MTV VIDEO PREMIUM
INSTREAM

6S
€/CPM

10 S
€/CPM

15 S
€/CPM

20 S
€/CPM

25 S
€/CPM

30 S
€/CPM

35 S
€/CPM

40 S
€/CPM

ROS, kr
naiset / miehet,
ikä 15–24

16,8

28

39,2

44,8

50,4

56

67,2

72,8

Kohderyhmäkauppa ikä /
ikä+sukupuoli, postinumero
(MTV3:n näkyvyysalueet)
CPM +20 %

20,2

33,6

47

53,8

60,5

67,2

80,6

87,4

MTVpostinumerokohdennus
(muut kuin MTV3:n
näkyvyysalueet)
CPM +25 %

21

35

49

56

63

70

84

91

MTV–Bisnode data,
CPM +20 %

20,2

33,6

47

53,8

60,5

67,2

80,6

87,4

MTV–Bisnode data BtoB,
CPM +30 %

21,9

36,4

50,9

58,2

65,5

72,8

87,3

94,6

CPM (100 % loppuun katselu), toistokontrolli: 3 per viikko/käyttäjä yli 7
päivää kestävissä yhtäjaksoisissa
ajoissa. Viikon ja sitä lyhyemmissä
ajoissa sekä postinumerokohdennetuissa kampanjoissa
toistokontrolli on 5 per viikko/käyttäjä.

Mikäli kampanjan tavoitteet sisältävät
usean päällekkäisen kohdennuksen,
jokaisesta uudesta kohdennuksesta
maksetaan oma lisähinta aiempien
kohdennusten hinnan päälle. Katso
kohdennusvaihtoehdot sivu 8.

• 60–120 sekunnin mainokset
katkoille (midroll)
• interaktiiviset mainokset
(desktop): CPM +20 %
• kellonaika- ja päätelaitekohdennus
ilman lisäkustannusta

MTV Video Premium
MTV Video Premiumin mainokset
näytetään MTV Katsomon ja C More
TV:n pitkän ja lyhyen sisällön
yhteydessä sisään kirjautuneille,
tunnistetuille käyttäjille. Saat
kampanjalle takuun siitä, että mainos
on pyörinyt loppuun asti (nk. 100 %
completion rate).
Lisäksi toistokontrolli (frekvenssi) on
useimmista verkkopalveluista poiketen
käyttäjäkohtainen. MTV Video
Premiumissa voit myös käyttää
interaktiivisia mainosmuotoja sekä
Pause ad -mainosmuotoa
kohdennettuna.

MTV Video Premium kattaa päätelaiteriippumattomasti kaikki mtv- ja C More TV -sovellukset sekä
selainversiot.

MTV Uutiset Short
Mainokset näytetään ennen sisältöä (prerollit) MTVuutiset.fin ja MTVuutisetsovelluksen lyhyissä videosisällöissä.
MTV Uutiset Shortissa mainosnäytöksi lasketaan 100 % loppuun katseltu mainos, ja
toistokontrolli on selain-/päätelaitekohtainen (3/vko). Mainoksen maksimipituus on
20 sekuntia.

Instream-videomainonnan hinnat 2022
MTV UUTISET SHORT
INSTREAM
RON
GEO (IP)-kohdennus (RON)
CPM +10 %

PREROLL
6S
€/CPM

PREROLL
10 S
€/CPM

PREROLL
15 S
€/CPM

PREROLL
20 S
€/CPM

9

15

21

24

9,9

16,5

23,1

26,4

MTV Video Short kattaa päätelaiteriippumattomasti
MTVuutiset.fi selainversiot sekä sovellukset.

Instream-videomainonnan hinnat 2022
MTV VIDEO REACH
INSTREAM
RON
GEO (IP)-kohdennus (RON)
Toistokontrolli:
3 per viikko per
selain/päätelaite/
käyttäjä yli 7 päivää
kestävissä
yhtäjaksoisissa ajoissa.
Viikon ja sitä
lyhyemmissä ajoissa
toistokontrolli 5 per
selain/päätelaite/
käyttäjä.

6S
€/CPM

10 S
€/CPM

15 S
€/CPM

20 S
€/CPM

25 S
€/CPM

30 S
€/CPM

15

25

35

40

45

50

16,5

27,5

38,5

44

49,5

55

Toistokontrolli
MTV3-kanavan
näkyvyysalueilla:
minimissään 5 per
viikko per
selain/päätelaite/
käyttäjä.

Sisältökohdennukset
CPM +10 %:
Draama & Viihde,
Lifestyle, Tosi-tv,
Urheilu, Uutiset &
Dokumentit

Aluekohdennukset:
IP-lokaatio MTV3kanavan
näkyvyysalueiden
mukaan

MTV Video Reach
Mainokset näytetään MTV:n omien
palveluiden (MTV Katsomo ja
MTVuutiset.fi) ja C More TV:n pitkän ja
lyhyen sisällön yhteydessä, sekä MTV:n
Videoverkostossa* olevan videosisällön
yhteydessä.
MTV Video Reachissa mainosnäytöksi
lasketaan 100 % loppuun katseltu
mainos, ja toistokontrolli on selain-/
päätelaite-/käyttäjäkohtainen.
Mainoksen maksimipituus on 30 sekuntia.

MTV Video Reach kattaa päätelaiteriippumattomasti kaikki MTV:n verkkopalveluiden ja
videoverkoston selainversiot sekä sovellukset.

*MTV Videoverkosto
MTV Videoverkostossa on mukana sivustoja pääsääntöisesti kotimaisilta mediayhtiöiltä. Sivustot saattavat
vaihdella vuoden aikana. Lisäksi verkostossa on mukana SM-Liigan klippisisällön preroll-mainonta.

Instream-videomainonnan hinnat 2022
MTV VIDEO PREMIUM
PAUSE AD INSTREAM

€/CPM

ROS

30

Kohderyhmäkauppa,
CPM +20 %

36

MTV Video Premium Pause ad kattaa
päätelaiteriippumattomasti kaikki mtv- ja C More TV sovellukset ja selainversiot sekä SmartTV-laitteet.

MTV UUTISET
PAUSE AD INSTREAM
ROS

€/CPM
25

MTV Uutiset Pause ad kattaa päätelaiteriippumattomasti
MTVuutiset.fi-selainversiot sekä MTV Uutiset -sovellukset.

MTV Video Premium Pause ad
MTV Video Premium Pause ad -mainos on staattinen
koko ruudun mainos, joka näytetään, kun käyttäjä
keskeyttää ohjelman katselun pause-painikkeella.
Osana MTV Video Premium -tuotetta voit kohdentaa
myös Pause ad -mainoksen haluamallesi
kohderyhmälle (demografia tai alue) tai käyttää ns.
retargetointia videomainoksen nähneille.
Toistokontrolli ja kohdennusvaihtoehdot samat kuin
MTV Video Premiumissa.

MTV Uutiset Pause ad
MTV Uutiset Pause ad -mainos on staattinen koko
ruudun mainos, joka näytetään, kun käyttäjä
keskeyttää videon katselun pause-painikkeella.
Toistokontrolli ja kohdennusvaihtoehdot samat kuin
MTV Uutiset Shortissa.

Instream-videomainonnan kohdennusvaihtoehdot
Kampanjassa suositellaan käytettäväksi samanaikaisesti vain
yhtä kohdennusvaihtoehtoa
MTV VIDEO PREMIUM JA PAUSE AD

MTV VIDEO REACH

Demografiakohdennus

miehet, naiset
15–24, 15–34, 18+, 25–44, 25–54, 45+
N25–54, M25–54

Sisältökohdennus

Sisältökategoriat: Draama, Lifestyle, Tosi-tv,
Viihde, Urheilu, Uutiset ja dokumentit

Aluekohdennus

Bisnode-kohdennus

Lapsiperheet: perheessä lapsia, perheessä alle 10 v. lapsia ja
perheessä 10–17 v. lapsia

IP-lokaatioon perustuva aluekohdennus,
MTV3-kanavan näkyvyysaluejako

Mainosmuodot

instream: preroll, midroll

Kotitalouden/henkilön tulotaso: hyvätuloiset, keskituloiset,
muut
Kotitalouden/henkilön pääomatulot: huomattavat
pääomatulot, jonkin verran pääomatuloja, ei pääomatuloja
Autoilu: auton hallinta, ei autoa hallinnassa
Yrityspäättäjät: yrityksen päätöksentekijä
Aluekohdennus

Postinumeroon perustuva MTV3-kanavan näkyvyysaluejako,
kaupunki, kunta sekä kaupunginosat suurimmissa
kaupungeissa

MTV UUTISET SHORT

GEO (IP)

MTV3-kanavan näkyvyysalueet (IP)

Mainosmuodot

instream: preroll, Pause ad

Digitaaliset tuotteet

Display-mainonta
MTV tarjoaa monipuoliset ratkaisut display-mainontaan. MTV:n
display-inventaari koostuu sivustoista MTVuutiset.fi, Luukku.com,
Assembly.org sekä MTV Uutiset -sovellus.
Mainostaja maksaa vain nähdyistä näytöistä (viewable impressions).
Nähty (inscreen/viewable) mainosnäyttö on IAB:n standardin
mukainen: vähintään 50 % bannerista on näkynyt vähintään yhden
sekunnin ajan käyttäjän selaimella.

Poikkeuksen muodostavat suuret mainosmuodot, jotka vievät jo kokonsa
puolesta suuren osan selaimen pinta-alasta. Määritelmän mukaan
suurikokoisten mainosten pinta-alasta 30 % tai enemmän tulee olla
näkyvillä vähintään yhden sekunnin ajan. Suurikokoinen mainos on IAB:n
määritelmän mukaan vähintään 242 500 pikseliä (koskee kokoja
980x400 px / 980x552 px / 468x600 px / 620x891 px).
Displayn tiedostotyypit ovat .gif-, .jpeg-, .png- ja HTML5.

Tähän
(Chris

Display-mainospaikat 2022
KOKO (kt)
ENINTÄÄN

KOKO (px)

Paraatipaikka
Maksiparaati

250

980x400
980x552

Panoraama

100

980x120

Mobin ylin paikka

250

Mobiparaati 300x300 / 320x320
Mobiboksi 300x250

Jättiboksi

250

468x400

Tuplaboksi

250

468x600

Mobin boksipaikka

250

Mobiparaati 300x300 / 320x320
Mobiboksi 300x250

Suurtaulu
Pidennetty suurtaulu

100

140x350
160x600

Maksisuurtaulut

250

200x600 / 250x600 / 300x600

Kokosivu desktop

250

620x891

Kokosivu mobiili

250

300x431 / 300x600
320x480 / 320x569

MAINOSPAIKKA

MAINOSMUOTO

Ylin paikka

Boksipaikka

Suurtaulupaikat

Kokosivupaikka

Katso live-esimerkit
mainospaikoista ja
mainosten
kokovaihtoehdoista täältä

Pidätämme oikeuden
muokata mainospaikkojen
sijaintia sivustollamme

MTVuutiset.fi display-hinnat 2022
Cross-Device display
PARAATI CD
(näyttörajoite 3/vko)
€/CPMv

MAKSIPARAATI CD
(näyttörajoite 5/vko)
€/CPMv

TUPLABOKSI CD
(näyttörajoite 5/vko)
€/CPMv

JÄTTIBOKSI CD
(näyttörajoite 5/vko)
€/CPMv

Aina sivun ylin
mainospaikka,
erinomainen
tavoittavuus

Jättimäinen pinta-ala,
erinomainen tavoittavuus

Iso pinta-ala, pitkä
näkyvyysaika,
tavoittaa hyvin
kaikissa laitteissa

Paras hinta-laatu-suhde;
bokseilla pitkä
näkyvyysaika ja
erinomainen tavoittavuus

980x400 **
ja jokin seuraavista:
300x300 / 300x250

980x552 **
ja jokin seuraavista:
300x431 / 320x480
/ 300x600

468x600
ja jokin seuraavista:
300x431 / 320x480
/ 300x600

468x400
ja jokin seuraavista:
300x300 / 300x250

21

22

13

8

Kohderyhmäkauppa CPMv +20 %*
ikä, kiinnostuskohteet

25,2

26,4

15,6

9,6

Sisältökohdennus CPMv +20 %
Etusivu, Uutiset ja sää, Urheilu, Viihde, Lifestyle,
Autot, Digi, Makuja, Koti
tai aihetagikohdennus CPMv +20 %

25,2

26,4

15,6

9,6

GEO (IP)-kohdennus CPMv +10 %

23,1

24,2

14,3

8,8

CPMv = hinta tuhannelle nähdylle näytölle

Mainoskoot

ROS
voi sisältää sukupuolikohdennuksen tai max. 10 kpl
poissulkevia aihetagikohdennuksia ilman lisähintaa

* jotkin erikoiskohdennukset CPMv +30 %, esim. B2B-päättäjät ja ostoaikeet

** mainostuotteeseen ei voi lisätä tapettia

MTVuutiset.fi display-hinnat 2022
Päätelaiteriippuvainen display
MOBI:
KOKOSIVU
€ / CPMv

MOBI:
PARAATI
€ / CPMv

DESKTOP:
PARAATI &
TAPETTI
€ /CPMv

DESKTOP:
PARAATIPAIKKA &
MAKSIPARAATI
€ /CPMv

DESKTOP:
PANORAAMA,
SUURTAULUT
€ /CPMv

Mobiilin laaja
tavoittavuus,
mainosmuodolla
hyvä huomioarvo

Sivun ylin
mainospaikka,
laaja
tavoittavuus

Suurin pinta-ala,
mutta yksinään
erittäin alhainen
tavoittavuus

Sivun ylin mainospaikka, pelkällä desktopilla melko alhainen
tavoittavuus

Edullinen, taktinen perusnäkyvyys; pelkällä desktopilla
melko alhainen tavoittavuus

Jokin seuraavista:
300x431 / 320x480
/ 300x600

300x300

980x400 tai
980x552 sekä
taustatapetti

Jokin seuraavista:
980x400 / 980x552

Jokin seuraavista:
980x120 / 728x90 / 140x350
/ 160x600 / 200x600 /
250x600 / 300x600

18

17

31

27

5

Kohderyhmäkauppa CPMv +20 %*
ikä, kiinnostuskohteet

21,6

20,4

37,2

32,4

6

Sisältökohdennus
Etusivu, Uutiset ja sää, Urheilu, Viihde, Lifestyle,
Autot, Digi, Makuja, Koti
tai aihetagikohdennus CPMv +20 %

21,6

20,4

37,2

32,4

6

GEO (IP)-kohdennus CPMv +10 %

19,8

18,7

34,1

29,7

5,5

CPMv = hinta tuhannelle nähdylle näytölle

Mainoskoot

ROS
voi sisältää sukupuolikohdennuksen ilman
lisähintaa tai max. 10 kpl poissulkevia
aihetagikohdennuksia

Sallitut, maksuttomat erikoisefektit kampanjoissa: Video desktop ja mobiili (max 3 000 kt, 30 s), 3D-kuutio (mobiili tai desktop), Venetian (desktop), Slice box ja Scratch (mobiili)
* jotkin erikoiskohdennukset CPMv +30 %, esim. B2B-päättäjät ja ostoaikeet

Mainosratkaisut
Sallitut, maksuttomat erikoisefektit display-kampanjoissa
Video (desktop ja mobiili, max. 3 000 kt, 30 s)
3D-kuutio (mobiili tai desktop)
Venetian (desktop)
Slice box
Scratch (mobiili)
MTV:n display-kampanjat näkyvät sivustoilla MTVuutiset.fi, Luukku.com ja
Assembly.org sekä MTV Uutiset -sovellus.
MTVuutiset.fi:n päätelaitejakauma on keskimäärin 25 % desktopia / 75 % mobiilia.
Huomioithan, että display-hintamme ovat CPMv eli hinta tuhannelle nähdylle
näytölle (viewable impressions). Verrattuna normaalilla tavalla CPM-hinnoiteltuun
kampanjaan, CPMv on asiakkaallemme edullisempi tapa ostaa toimivaa näkyvyyttä.

MTV:n displaytuotteiden kausiindeksit 2022

KAUSI (PVM)

KAUSI (VK)

INDEKSI

1–4

70

5–25

100

27.6.–7.8.2022

26–31

80

8.8.–25.12.2022

32–51

100

52

80

3.1.–30.1.2022
31.1.–26.6.2022

26.12.–31.12.2022

Displayn tulospohjainen mainonta:
MTV Klikki
Tulospohjainen mainonta on erittäin taktista ja sen suorana tavoitteena on yleensä
esimerkiksi sivuston kävijäliikenteen tai verkkokaupan myynnin lisääminen. Tulospohjainen
MTV Klikki -kampanjointi on riskitöntä, sillä asiakasta laskutetaan ainoastaan tuloksista, eli
toteutuneista klikeistä. Palveluidemme Brand Safety -asetukset takaavat asiakkaillemme
turvallisen mainosympäristön ostotavasta riippumatta. MTV:n verkkopalvelut ovat
laadukasta kotimaista sisältöä ja mediaympäristönä luotettava.

MTV Klikki -kampanjalla verkkosivustojemme erittäin laaja
tavoittavuus saavutetaan nopeasti sekä päätelaiteriippumattomasti.
Kohdentamalla paikallisesti voi tavoitella tarkemmin oman toimintaalueen asiakkaita. Myös sisältökohdennus on mahdollista Uutisisten,
Urheilun, Viihteen ja Lifestylen osalta.
Tulospohjaisessa mainonnassa ei ole näyttö- tai klikkitakuuta.
Laskutusperusteena on toteutuneet mainosklikit kampanjan aikana.
Määrittelemääsi maksimibudjettia ei ylitetä. Kampanjatulokset
todennetaan MTV:n mainonnanhallintajärjestelmällä (Adform PPAS).
Tulospohjainen mainonta hyödyntää koko MTV:n displayn
mainospaikkoja ja sivustoja. Jakelussa ovat mukana sivustot
mtvuutiset.fi (verkkosivusto sekä sovellukset), luukku.com sekä
assembly.org.

MTV Klikki -kampanjan
suunnittelussa
ota yhteyttä
digitrafiikki@mtv.fi

Digitaaliset tuotteet

Outstream-videomainonta
MTV Uutiset Artikkelivideo sekä Vertikaalivideo (outstream)
tarjoavat huomattavaa lisäpeittoa videokampanjallesi, kun
haluat laajentaa tavoittavuutta myös videosisältöjen
ulkopuolelle. Outstream -videotuotteet näkyvät MTVuutiset.fi:n
monipuolisissa artikkelisisällöissä, ja valtaosa inventaarista on
selainpohjaista mobiilia sekä tabletteja. Uutismaista sisältöä
löytyy monesta eri genrestä uutisten lisäksi, muun muassa
viihteestä, lifestylesta, autoista, digistä ja urheilusta.

Artikkelivideo on päätelaiteriippumaton
videomainosmuoto, jossa video käynnistyy automaattisesti
ja ilman ääntä, kun käyttäjä on mainoksen kohdalla. Käyttäjä
voi itse valitessaan käynnistää äänet. Voidaan helposti
yhdistää instream-kampanjaan tuomaan peittoa MTV:n
verkkopalveluiden osioista ja artikkeleista, joissa
videosisältöä ja siihen liittyvää instream-videomainontaa ei
ole.

Videomainoksen maksimipituus on 120 sekuntia, mutta
suosittelemme käyttämään kävijän mielenkiinnon herättävää,
lyhyttä (mielellään 6–15 s) ja tehokasta toteutusta. Koska video
käynnistyy ilman ääniä, suosittelemme tekstityksen käyttämistä.
Mainosnäyttö lasketaan mainosvideon startista, ja toistokontrolli
on selain-/päätelaitekohtainen (5/vko).

Vertikaalivideo on pystysuunnassa automaattisesti ilman
ääniä käynnistyvä mobiilin videomainosmuoto. Käyttäjä voi
itse valitessaan käynnistää äänet. Vertikaalivideo on erittäin
näyttävä ja huomion herättävä videomainosmuoto
tekstipohjaisen uutisartikkelin sisällä. Suurin osa
mobiilikulutuksesta tapahtuu puhelimen ollessa
pystyasennossa, ja vertikaalivideo hyödyntää mobiililaitteen
koko näytön.

Outstream-videomainonnan hinnat 2022

KUVASUHDE

MTV UUTISET
ARTIKKELIVIDEO
NÄYTTÖRAJOITE 5/VKO
€/CPM*

MTV UUTISET
VERTIKAALIVIDEO, MOBIILI
NÄYTTÖRAJOITE 5/VKO
€/CPM*

Helppo ja kustannustehokas
vaihtoehto videobannerille, video
käynnistyy automaattisesti
kohdalle tultaessa

Huomiota herättävä pystysuuntainen videomainosmuoto (vain
mobiilissa), video käynnistyy
automaattisesti kohdalle
tultaessa

16:9

9:16

ROS
voi sisältää sukupuolikohdennuksen
ilman lisähintaa tai max. 10 kpl
poissulkevia aihetagikohdennuksia

13

18

Kohderyhmäkauppa CPM +20 %
ikä, ikä+sukupuoli, kiinnostuskohteet,
lapsiperheet, tulotaso

15,6

24

Sisältökohdennus CPM +20 %
Etusivu, Uutiset ja sää, Urheilu, Viihde,
Lifestyle, Autot, Digi
tai aihetagikohdennus CPM +20 %
esim. jalkapallo, talous, DIY, terveys,
somehitit, vanhemmuus
GEO (IP)-kohdennus CPM +10 %
Interaktiiviset mainosmuodot CPM +15 %
*Impressio lasketaan videon aloituksesta

Kausi-indeksit 2022
KAUSI (PVM)

KAUSI (VK)

INDEKSI

1–4

70

5–25

100

27.6.–7.8.2022

26–31

80

8.8.–25.12.2022

32–51

100

52

80

3.1.–30.1.2022
15,6

14,3

24

22

31.1.–26.6.2022

26.12.–31.12.2022

MTVuutiset.fi display- ja outstream-kampanjoiden
kohdennusmahdollisuudet
DEMOGRAFIAT
Sukupuoli

Mies / Nainen

Ikä

18–24 vuotta
25–34 vuotta
35–44 vuotta
45–54 vuotta
55–64 vuotta
65+ vuotta

Kotitalouden
tulotaso

Alle 12 000 / vuosi
12 000–20 000 / vuosi
20 000–45 000 / vuosi
45 000–70 000 / vuosi
Yli 70 000 / vuosi

Lapsia
taloudessa

Kyllä / Ei

KIINNOSTUKSEN KOHTEET
Esimerkiksi:
Ruoka ja viini, Terveys, Kuntoilu ja fitness, Muoti ja kauneus, Ulkoilu ja eräily,
Ympäristö ja ekologia, Ilmastonmuutos, Vegaanisuus ja kasvissyönti, Gluteeniton
ruokavalio, Piha ja puutarha, Perhe ja vanhemmuus, Sisustaminen ja remontointi,
Vimpaimet ja tietotekniikka, eSports, Teknologia, Kulttuuri ja taiteet, Autot ja
moottoripyörät, Matkailu, Ympäristöystävällisyys
SISÄLTÖKOHDENNUKSET
AIHEPIIREITTÄIN

SISÄLTÖKOHDENNUKSET AIHETAGEITTAIN

• Etusivu
• Uutiset ja sää
• Urheilu
• Viihde
• Lifestyle
• Autot
• Digi
• Makuja
• Koti

Esimerkiksi:
• Pääministeri
• Reseptit
• Kiekkoleijonat
• Apple
• Hyvän mielen uutiset

ALUEKOHDENNUKSET
MTV3-kanavan näkyvyysalueet (IP-kohdennus)

• Tietoturva
• Jalkapallo
• Lapset
• Terveys ja hyvinvointi
• Alkoholi

Voit myös
kysyä meiltä
kiinnostussegmenttejä
tarpeidesi
mukaan

Displayn ja outstreamin kohdennusmahdollisuudet
1. MTV:n oma data

4. Sisältökohdennus (kontekstuaalinen kohdentaminen)

Kiinnostusdata perustuu kävijöidemme artikkelikulutukseen
erilaisissa sisällöissä eri aikoina. MTV:n omaa dataa voidaan käyttää
displayn suoraostokampanjoissa ja ohjelmallisissa diileissä.

Sisältökohdennus on MTV:n kohdennusmahdollisuuksista suosituimpia.
MTVuutiset.fi sisältökohdennukset tehdään useimmiten pääkategorioihin

2. Relevant Audience -data
MTVuutiset.fi kuuluu Relevant Audiencen suurimpiin
datakumppaneihin. Relevant Audience -datakohdennuksia voi
käyttää displayn kohdentamiseen suoraostoissa. Data sisältää
esimerkiksi vahvoja B2B- ja ostoaiesegmenttejä sekä harrastuksiin
ja kiinnostuksiin perustuvia segmenttejä.

3. Aluekohdennus (IP region -kohdennus)
Alueellinen kohdentaminen tehdään MTVuutiset.fi:ssä yleensä
MTV3:n näkyvyysalueille, mutta myös tarpeen mukaan
muokattuina asiakkaan alueelliseen tarpeeseen.
Aluekohdentamista käytetään usein kampanjoissa, joissa
mainostaja tavoittelee lähiseutunsa asukkaita, tai kauppaketju
haluaa näyttää erilaisia tarjouksia eri liikkeidensä asiakkaille.

Etusivu
Uutiset ja sää
Urheilu

Viihde
Lifestyle
Autot

Digi
Koti
Makuja

Pääsisältökategorioita tarkempana kohdennuksena tarjoamme
myös aihetageihin perustuvan kohdentamisen. Jokainen artikkeli on
uutistoimituksessa tägitetty usean eri aiheen alle, ja voimme kohdentaa
mainontaa mille tahansa annetuista aiheista pois lukien brand safety automaation alle lukeutuvat aiheet (esim. henkirikokset, lentoonnettomuudet). Voimme räätälöidä aihetageihin perustuvat kohdennukset
jokaisen mainostajan kohderyhmä huomioiden.

Muut kohdennusmahdollisuudet
MTVuutiset.fi tarjoaa mainostajalle muistakin medioista tutut kohdennukset
aika
viikonpäivä
päätelaite

selainmalli
puhelinmerkki

käyttöjärjestelmä
retargeting

Digitaaliset tuotteet

Natiivimainonta ja sisältömarkkinointi
Natiivimainonta on yksi sisältömarkkinoinnin muodoista. Se
tarkoittaa julkaisualustaan luontevasti sopivaa sisältöä, jota
tehdään kaupallisista tarpeista ja lähtökohdista käsin.
Natiivimainonnassa hyödynnetään julkaisu- tai jakelumedian
keinoja ja sisällöntuotannon kerrontamuotoja, jolloin sisältö
istuu luontevasti mediaan ja puhuttelee kuluttajia.
Natiivimainonta voi olla myös asiakkaan omien sisältöjen
tuomista median jakelukanavaan, jolloin toimitaan puhtaasti
kaupallisen sisällön levittäjänä halutuille kohderyhmille.

MTV:n vahvuuksia natiivimainonnan kumppanina
Kuluttajaymmärryksestä ja
asiakastarpeesta syntyvät
ratkaisut

Monipuoliset sisällöntuotannot
ja jakelu samasta paikasta

Tavoitat suuret yleisöt

Lukijatakuu

Pitkät sisältöjen parissa
vietetyt ajat

Monipuolinen
kampanjaraportointi

MTV:n pelillistämisen keinot
Natiivimainonta ei ole piilomainontaa, vaan sen pitää olla aina
tunnistettavissa mainokseksi. Sisällön merkitseminen mainonnaksi on
myös asiakkaan edun mukaista, sillä yrityksen kannattaa olla
tunnistettavissa kiinnostavan ja laadukkaan sisällön yhteydessä, joka
puolestaan luo positiivisia mielleyhtymiä yritykseen tai brändiin.
Julkisen sanan neuvosto JSN ja IAB Finland ovat laatineet medioille
ohjeistukset natiivimainonnan merkitsemisestä verkossa, ja
Viestintävirasto on ohjeistanut tuotesijoittelun merkitsemisestä
televisiossa.

Pelikonseptit on sisältömarkkinoinnissa käytettävä
keino, jolla aktivoidaan osallistumaan, tarjotaan tai
ohjataan hankkimaan lisätietoa tuotteista ja
palveluista. Pelikonsepti sisältömarkkinoinnissa
tarjoaa mahdollisuuden palkita kuluttajaa asiakkaan
tuotteilla tai alennuskoodeilla.

Natiivimainonnan hinnoittelu
MTV:n kautta saat laadukkaan ja monipuolisen sisällöntuotannon ja -jakelun
MTVuutiset.fi-sivustolla. Asiakkaan artikkeli laadukkaassa uutismediassa lisää sisällön
uskottavuutta, ja hyperlinkit artikkelissa sekä artikkelin SEO parantavat sisällön ja
asiakkaan sivujen hakukonelöydettävyyttä. Sisällön jakelun voit valita lukijatakuun,
CPC- tai CPM-nostatuksen välillä. Lukijatakuu (CPR) tarkoittaa, että selain on ollut
artikkelissa vähintään 6 sekuntia. Artikkelin lukijoita retargetoidaan jälkikäteen
MTVuutiset.fi:ssä, ja siten kampanja saa lisää tehoa.

Natiivimainonnan hinta
CPM ROS 7 €
CPR- ja CPC -kampanjoista myönnetään yhteistoimintapalkkio.
CPM-kampanjoista myönnämme jakelun osalta sekä
yhteistoimintapalkkion että yhteistyösopimusedun.

Kohdennusvaihtoehdot
Osioittain:
Alueittain:

Etusivu, Uutiset ja sää, Urheilu, Viihde, Lifestyle, Autot ja Digi, Makuja, Koti
esimerkiksi Helsinki, Espoo, Rovaniemi
Päivi Kaskia
Kaupallinen tuottaja, Natiivi- ja sisältömarkkinointi
040 505 8691
paivi.kaskia@mtv.fi

Natiivimainonnan erityishuomioita
Natiiviartikkelit kirjoitetaan ensisijaisesti MTVuutiset.fi:n lukijoille, ja
niiden kirjoitustavassa noudatetaan lakeja, säännöksiä ja hyvää tapaa.
Natiiviartikkeli ei voi olla valmis lehdistötiedote, tuotteen tai yrityksen
esittely, suora markkinointimateriaali tai mainosteksti. MTVuutiset.fi:n
päätoimittaja vastaa MTVuutiset.fi:ssä julkaistavasta sisällöstä ja
hänellä on oikeus kieltäytyä materiaalin julkaisusta, jos se on vastoin
lakeja, säännöksiä tai hyvää tapaa tai siinä esiintyy muita puutteita tai
ongelmia.
Artikkeliin voi upottaa videoita tai linkkejä asiakkaan sivuille. Artikkelin
linkki ja sisältö on asiakkaan vapaasti käytettävissä, ellei muuta ole
erikseen sovittu.
MTV optimoi artikkelien nostoja, joten nostoissa otsikoille vodaan
antaa muutamia vaihtoehtoja, joiden välillä testataan, millaisella
otsikolla artikkeli vetää parhaiten lukijoita.
Artikkelin korjauskertoja enintään kolme, ylimenevistä korjauksista
veloitetaan MTV:n voimassa olevan hinnaston mukainen tuntihinta.
Jos asiakas haluaa muuttaa jo hyväksyttyä artikkelia, veloitetaan
muutoksesta 50 % artikkelin hinnasta. Jos asiakas haluaa uudelleen
tehtäväksi jo hyväksytyn artikkelin, veloitetaan 75 % uuden artikkelin
hinnasta.

Somepostausten erityshuomioita
o Somepostaukset tehdään kevyttuotantoina mobiilijournalismin
keinoin
o Postausten tulee sopia käytettävän tilin sisältöön ja puhutella
kohderyhmää
o Postaus ei voi olla puhtaasti asiakkaan mainos
o Asiakkaan sometili tägätään postaukseen mukaan somekanavien
natiivin merkitsemisen sääntöjen mukaisesti
o Mikäli kommentteihin tarvitaan asiakkaan osallistumista, asiakas
ilmoittaa yhteyshenkilön, johon ollaan yhteydessä.
Suosittelemme asiakasta seuraamaan tilannetta ja osallistumaan
keskusteluun postauksen kommenttikentässä.

Digitaaliset tuotteet

Ohjelmallinen ostaminen, instream video
MTV:n videotuotteet ovat ostettavissa ohjelmallisesti, diilien
välityksellä. Ajantasaiset tiedot ohjelmallisesti tuetuista
päätelaitteista ja kohdennusvaihtoehdoista saat osoitteesta
programmatic@mtv.fi.

Inventory source
Premium, Reach ja
Short -diilit

FreeWheel

Diilivaihtoehdot

Private deals
Programmatic guaranteed

MTV Video Premium

Maksimi spottipituudet

Premium 40 s, Reach 30 s, Short 20 s

Kohdennusvaihtoehdot

MTV Video Premium:
Demografiakohdennus,
Bisnode-kohdennukset

MTV Video Premiumin mainokset näytetään MTV Katsomon pitkän ja
lyhyen sisällön yhteydessä. Tunnistamme käyttäjät
sisäänkirjautumisella, joten voimme tarjota ohjelmallisesti
toteutettaville kampanjoille monipuolisia kohdennusvaihtoehtoja
kaikkiin ohjelmallisesti tuettuihin päätelaitteisiin.

MTV Video Reach:
Sisältökohdennus: ruoka, koti ja
asuminen, terveys ja hyvinvointi,
lifestyle, urheilu, uutiset ja dokumentit,
draama, viihde, tosi-tv

MTV Video Reach
MTV Video Reach tarjoaa nimensä mukaisestikin laajan peiton myös
ohjelmallisesti toteuttaviin kampanjoihin. Mainokset näytetään MTV:n
omien digipalveluiden (MTV Katsomo ja MTVuutiset.fi) pitkän sekä
lyhyen sisällön yhteydessä.

Huutokauppamalli

Second price auction

Ohjelmallisesti tuetut
päätelaitteet

Desktop, mobile web, sovellukset,
SmartTV, AppleTV, AndroidTV

mtv-sovellukset

iOS:

App name mtv Suomi,
ID 778585708

Android:

App name mtv Suomi,
ID fi.mtvkatsomo

MTV Video Short
MTV Video Short sisältää MTVuutiset.fi-palvelun monipuoliset
uutisvideosisällöt. Mainokset näytetään ennen sisältöä (preroll)
MTVuutiset.fin ja MTV Uutiset -selainpohjaisen verkkosovelluksen
videosisällöissä.

Digitaaliset tuotteet

Ohjelmallinen ostaminen, outstream video
MTV Uutiset outstreamilla saat kustannustehokkaasti
lisäpeittoa ohjelmallisesti toteutettaviin videokampanjoihin.
Tämä videomainonnan muoto sopii hyvin myös pidempien
mainoksien esittämiseen MTVuutiset.fi-sivustolla.

Formaatit Artikkelivideo (16:9) sekä Vertikaalivideo (9:16).
Artikkelivideo toimii MTVuutiset.fi-selainversiossa (desktop ja mobiili),
Vertikaalivideo ainoastaan mobiiliselaimissa.
Inventory source

outstream-diilit
Adform
outstream avoin huutokauppa
Adform, Magnite, Xandr, PubMatic

Huutokauppamalli

First price auction

Kohdennusvaihtoehdot

Demografiakohdennus, kiinnostuksen kohteet,
aihetagi- ja sisältökohdennus

Digitaaliset tuotteet

Ohjelmallinen ostaminen, display
Ohjelmallisesti ostettavissa olevat mainosmuodot
Kokosivut

Vaakapaikat

Boksi

Suurtaulut

Mobiili

koko px

max kt

koko px

max kt

koko px

max kt

koko px

max kt

koko px

max kt

620x891

250

980x552*

250

468x400

250

300x600

250

320x320

250

300x431

250

980x400*

250

250x600

250

300x300

250

320x480

250

980x120

100

160x600

100

300x250

250

300x600

250

*yhdistettävissä taustatapettiin

Huomioithan, että mainosmuodoissa voi olla pieniä eroavaisuuksia myyntikanavasta riippuen. Osoitteesta
programmatic@mtv.fi saat tarkempia tietoja. Huomioithan myös, että aineistojen kilotavurajoitukset ovat
käytössä myös ohjelmallisessa ostamisessa.
Inventory source

diilit

Adform

avoin
huutokauppa

Adform, Magnite, Xandr, PubMatic

Huutokauppamalli

First price auction

Domainit

mtvuutiset.fi, luukku, app.mtvuutiset.fi, assembly.org

Kohdennusvaihtoehdot

Demografiakohdennus, kiinnostuksen kohteet, aihetagi- ja
sisältökohdennus

Muissa
mainosmuodoissa
olethan yhteydessä
programmatic@mtv.fi

Yhteistyösopimus 2022
MTV Oy:n tv-kanavat sekä digitaaliset mainostuotteet
Yhteistyösopimuksessa määritellään asiakkaan ja MTV Oy:n vuotuinen
yhteistyö sopimuskaudella. Sopimuksen sisällä voidaan sopia erillisine
volyymeineen ja etuineen:
o MTV3-, Sub- ja AVA-kanavien televisiomainonta
o MTV:n digitaaliset mainostuotteet
o MTV:n erikoisratkaisut (RBS-ohy)
Sopimukseen voi liittää samaan konserniin kuuluvat yhtiöt (omistusosuus
vähintään 50 %).
Television ja digitaalisten medioiden muut erikoisratkaisut (esimerkiksi
ohjelmayhteistyö ja natiivimainonta) kerryttävät yhteistyösopimusta,
mutta niistä ei myönnetä yhteistyösopimusetua (pl. natiivimainonnan
CPM).
Asiakaskohtainen yhteistyösopimusetu on hyödynnettävissä MTV:n
verkkopalveluissa ohjelmallisen ostamisen kanavissa (ns. private deal =
diili). Ohjelmallisessa ostamisessa ainoastaan diilien kautta ostetut
mainosnäytöt kerryttävät yhteistyösopimusta.

Mikäli asiakkaan panostustaso jää pienemmäksi kuin
yhteistyösopimuksessa on arvioitu, noudatetaan MTV Oy:n kulloinkin
voimassa olevia yleisiä myyntiehtoja. Tällöin MTV Oy veloittaa
tasauslaskulla liikaa myönnetyt edut takaisin asiakkaalta tai MTV Oy:n ja
mediatoimiston välisen sopimuksen mukaisesti asiakkaan käyttämältä
mediatoimistolta. MTV Oy pidättää oikeuden olla hyvittämättä kampanjaalituksista kertynyttä velkaa, mikäli asiakkaan yhteistyösopimus ei täyty
sopimusaikana.

Nettopanostustaulukko
MTV:n kanavat
NETTO €

ETU

NETTO €

ETU

10 000

1%

800 000

10 %

20 000

2%

1 000 000

11 %

40 000

2,5 %

1 200 000

12 %

80 000

3%

1 400 000

13 %

120 000

3,5 %

1 700 000

14 %

170 000

4%

2 100 000

15 %

240 000

5%

2 500 000

16 %

320 000

6%

2 900 000

17 %

= nettohinta
+ voimassa oleva alv-%

400 000

7%

3 300 000

18 %

500 000

8%

4 100 000

19 %

= verollinen nettohinta

650 000

9%

5 000 000

21 %

MTV:n medioiden yhteistyösopimus perustuu oheiseen taulukkoon.

Nettohinta
Ostotapakohtainen bruttohinta
– kausi-indeksi
– mahdollinen muu etu
– yhteistoimintapalkkio tai suoralaskutusalennus
– asiakkaan yhteistyösopimusetu

Myyntiehdot 2022
MTV Oy:n tv-kanavat (tv-mainonta, erikoisratkaisut: RBS-ohjelmayhteistyö)
MTV Oy:llä on oikeus yksipuolisesti muuttaa ja päivittää näiden
myyntiehtojen sisältöä, ja oikeus keskeyttää asiakkaan kampanja
välittömin vaikutuksin sekä päättää kaikki asiakkaan ja MTV:n väliset
sopimukset ilman korvausvelvollisuutta, mikäli asiakas rikkoo näitä
myyntiehtoja. Asiakas on velvollinen korvaamaan MTV Oy:lle tai sen
verkkopalveluiden käyttäjille näiden myyntiehtojen rikkomisesta
aiheutuneet vahingot täysimääräisesti. Kulloinkin voimassaolevat
myyntiehdot ovat kokonaisuudessaan saatavilla
mtvspotti.fi/mediatiedot/myyntiehdot.
MTV Oy pidättää oikeuden hinnanmuutoksiin. Lainsäädännön tai
viranomaisten toimenpiteiden aiheuttamat hinnanmuutokset koskevat
myös tehtyjä mainosaika- ja mainostilavarauksia.
Mainosaikaa ja -tilaa tilattaessa on ilmoitettava lisäksi mainostettava tuote
tai palvelu. Mainosaikaa ja/tai -tilaa ostanut asiakas ei ole oikeutettu
myymään sitä edelleen kolmannelle osapuolelle. MTV Oy:n
korvausvelvollisuus rajoittuu ostetun kampanjan hintaan.
Mainosaikaa myydään tasapuolisesti kaikille mainostajille, mainos- ja
mediatoimistoille ja muille yhteisöille nimettyjen asiakkaiden ja tuotteiden
lukuun, jotka sitoutuvat noudattamaan tv-mainonnan periaatteita ja
lainsäädäntöä sekä MTV Oy:n myyntiehtoja.

MTV Oy pidättää oikeuden rajoittaa ennalta määrittelemiensä toimialojen
mainontaa valituissa sisältökokonaisuuksissa.
MTV Oy pidättää oikeuden ilman korvausvelvollisuutta mainoksen
siirtämiseen tai tehtyjen mainosaikavarausten peruuttamiseen, mikäli
erityiset syyt sitä vaativat. Tästä ilmoitetaan välittömästi samalla kun MTV
Oy pyrkii antamaan tilalle uuden, entistä vastaavan lähetysajan.
MTV Oy pidättää oikeuden rajoittaa yksittäiseen kampanjaan myytävää
kontaktimäärää kapasiteettitilanteen niin edellyttäessä.

Kampanja
Kampanjalla tarkoitetaan yhden kanavan kokonaisuutta, joka varataan
kerralla ja jolla mainostetaan samaa tuotetta tai palvelua. Kampanjan
sisällä oleva tauko voi maksimissaan olla seitsemän (7) päivää ja
kampanjan kokonaisaika ulottua korkeintaan kahdelle myyntikaudelle.
Saman mainostajan erilliset kampanjat katsotaan yhdeksi
kampanjakokonaisuudeksi, jos kampanjoiden välinen tauko on seitsemän
(7) päivää tai vähemmän ja joissa on käytetty samaa mainosta/mainoksia
ja/tai kohderyhmää.
MTV Oy pidättää itselleen oikeuden yhdistää edellä mainitut erilliset
kampanjat yhdeksi kokonaisuudeksi, joka saa kontaktitakuun
myyntiehtojen mukaisesti.

Kontaktitakuu
Kampanjalle myönnetään kontaktitakuu asiakkaan valitsemassa
kohderyhmäkaupalla myytävässä kohderyhmässä.
Takuu myönnetään kampanjakokonaisuudelle, joka voi olla yksittäisen tai
useamman kanavan erikseen määritelty kokonaisuus. Kokonaistakuu
kampanjalle muodostuu yhteenlasketuista mainosesitysten ja/tai TRPtilausten kontaktitakuista. MTV3-kanavan valtakunnallista ja alueellista
mainontaa sisältävät kampanjat takuutetaan yhtenä kokonaisuutena.

Asiakkaat saavat kampanjoilleen kontaktitakuun mainoskatkon yleisössä.
Kontaktitakuu myönnetään kanavakohtaisesti kampanjoihin, joiden TRPmäärä on vähintään
MTV3

50

Sub

20

AVA

10

Alle 1 TRP:n alituksia ei hyvitetä. Tätä suuremmat kontaktitakuun
alitukset hyvitetään kampanjaa jatkamalla, ellei asiakas sitä erikseen
kiellä, tai myöhempien kampanjoiden yhteydessä, jolloin hyvityksen
määrä lasketaan alituksen nettoarvosta. Asiakkaan pyytämistä
merkittävistä kampanjamuutoksista aiheutuvia kontaktitakuun alituksia
ei hyvitetä. Sopimuskauden aikana hyvittämättä jäänyt velka katsotaan
vanhentuneeksi sopimuskautta seuraavan puolen vuoden jälkeen.

Kontaktin määritys

Tv-mainoksen sisältö

Kontaktitakuu todennetaan aina Finnpanel Oy:n toimittamista tvmittaritutkimuksen lopullisista katsojaluvuista.

Mainostaja on vastuussa mainonnan sisällöstä. Mainoksissa on
noudatettava lakeja, asetuksia, mainonnan kansainvälisiä perussääntöjä
sekä kuluttaja-asiamiehen ja muiden viranomaisten määräyksiä.
Lääkemainokset tarkastaa ennakkoon lääketeollisuuden Lääkemainonnan
tarkastusvaliokunta (Lääketeollisuus Ry).

Esitysoikeudet ja vastuuvapaus
Mainostaja vastaa mainosaineiston omistus- ja/tai käyttöoikeuksien sekä
tarvittavien tekijän-, patentti- ym. suojaoikeuksien hankkimisesta.
Mainostaja vastaa spotin oikeuksista siten, että spottia voidaan esittää
MTV:n televisiokanavilla eri välitystekniikoilla erilaisiin vastaanottimiin
välitetyissä samanaikaisissa ja muuttamattomissa tv-lähetyksissä.
MTV Oy pidättää itsellään oikeuden ilman korvausvelvollisuutta mainosten
esitysaikojen siirtämiseen tai kampanjan keskeyttämiseen, mikäli erityiset
syyt sitä vaativat. Mahdollisesta ohjelmamuutoksesta johtuva kiinteän
mainosesityksen uudelleen sijoittelu tehdään lähtökohtaisesti poistetun
ohjelman tilalle tulevan ohjelman katkolle mainosesityksen arvo ja
kohderyhmän kontaktiarvio säilyttäen.
Tv-mainoksen ensiesityksen jälkeen MTV Oy:llä on oikeus käyttää
mainosta esittely-, koulutus- ja tutkimuskoosteissa, ellei mainostaja tätä
kirjallisesti kiellä.

MTV Oy ei vastaa kustannuksista tai seuraamuksista mainostajille, jotka
aiheutuvat siitä, että mainos ei täytä annettuja määräyksiä. MTV Oy
pidättää itsellään oikeuden ilman korvausvelvollisuutta mainosten
esitysaikojen siirtämiseen tai kampanjan keskeyttämiseen, mikäli
mainoksen sisältöön liittyvät syyt sitä vaativat.

Kampanjan vahvistaminen
Kampanja on vahvistettava kirjallisesti tai sähköisessä muodossa (LIVE)
tarjouksessa mainittuun viimeiseen voimassaolopäivään mennessä,
muussa tapauksessa aikavaraus peruuntuu. Kampanjatarjouksen
voimassaoloaika lasketaan varauksen tekoa seuraavasta työpäivästä
lukien, työpäiviksi lasketaan arkipäivät.

VARAUSAJANKOHDASTA
AIKAA KAMPANJAN ALKUUN

TARJOUS VOIMASSA
TYÖPÄIVÄÄ

20 työpäivää tai yli

10

10–19 työpäivää

5

Vahvistetun kampanjan muuttaminen

5–9 työpäivää

3

Vahvistetun kampanjan mainosesitysten pituutta voi muuttaa
kampanjahinnan pysyessä vähintään samana.

2–4 työpäivää

1

1 työpäivä

kuluva päivä

RBS-ohjelmayhteistyön mediaelementtien pituuksia ja sijoittelupohjaa ei
voi muuttaa. RBS-ohjelmayhteistyön aineiston voi vaihtaa kerran
kampanjan aikana, ei kuitenkaan kesken kalenteriviikon. Mikäli RBSohjelmayhteistyön kampanja-aineistoja ei toimiteta aineisto-ohjeissa
määriteltyjen aikataulujen sekä ohjeiden mukaisesti, ei MTV Oy ole
korvausvelvollinen kampanjan aloituksen viivästymisestä.

Vahvistetun kampanjan peruuttaminen
Mikäli asiakas joutuu peruuttamaan jo vahvistetun kampanjatilauksensa,
veloitetaan peruutusmaksu, joka lasketaan peruutetun mainosajan
nettohinnasta.
Peruutusmaksun suuruus määritellään peruutetun mainosajan
ensimmäisestä esityspäivästä.

PERUUTUS ENNEN LÄHETYSTÄ

PERUUTUSMAKSU

yli 30 vrk

10 %

15–30 vrk

25 %

7–14 vrk

50 %

alle 7 vrk

75 %

Reklamaatiot
Mainoskampanjaa tai -esitystä koskevat huomautukset tulee tehdä
viimeistään kahdeksan (8) päivän kuluttua kampanjan päättymisestä
kirjallisena.
MTV Oy:stä johtuvan lähetysvirheen sattuessa hyvityksen tavasta ja
määrästä sovitaan erikseen. Hyvitys on enintään vastaava mainosaika tai
virheellisesti esitetyn mainoksen laskuttamatta jättäminen.

Yhteistoimintapalkkio
Yhteistoimintapalkkio suoritetaan MTV Oy:n hyväksymille tahoille, jotka
sitoutuvat noudattamaan MTV Oy:n myynti- ja toimitusehtoja ja joiden
luottokelpoisuuden MTV Oy on hyväksynyt. Yhteistoimintapalkkio on 15 %.
Palkkioon oikeuttavat toiminnalliset ja laadulliset tekijät:
• tietojärjestelmäyhteistyö (sähköinen tilausliikenne) käyttäen joko LIVEvarausjärjestelmää tai elektronista tilaustietojen siirtoa LIVEjärjestelmään
• kampanjoiden suunnittelu, varaus ja seuranta
• mediatoimiston ottama täysi luottotappiovastuu asiakkaan
mainosostoista

Laskutus ja maksuehdot yhteistoimintapalkkioon
oikeutetuille
Maksuehto on 14 päivää -1 % tai 30 päivää netto laskutuspäivästä lukien.
Viivästyskorko määräytyy viimeisimmän virallisen viivästyskorkoprosentin
mukaan. Laskutusta koskevat huomautukset on tehtävä viimeistään
kahdeksan (8) vuorokauden kuluessa laskun lähettämisestä.
MTV Oy varaa itselleen oikeuden tilanteen niin vaatiessa peruuttaa tai
siirtää vahvistetun mainoskampanjan tai osia siitä ja sopia uudestaan sen
laskutus- ja maksujärjestelyistä.

Itsepalvelukorvaus
MTV Oy myöntää tilaajalle itsepalvelukorvausta, kun tilaaja on tehnyt
kampanjat itsepalvelukriteerit täyttävällä prosessilla. Itsepalvelukorvaus
lasketaan tilaajan nettovolyymista. Korvauksen määrä on 0,8 %
itsepalvelukriteerit täyttävästä nettovolyymista.
Itsepalvelukriteerit tai itsepalvelukorvauksen ehdot voivat muuttua
vuoden 2022 aikana. Tarkempia tietoja itsepalvelukorvauksesta saat
MTV:n Mediasuunnittelusta, video@mtv.fi.

Suoralaskutusalennus
Suoralaskutusalennus on vaihtoehtoinen yhteistoimintapalkkiolle.
Suoralaskutusalennuksen 12 % lisäksi ei myönnetä muita maksutapaalennuksia. MTV:n maksuehto suoralaskutuskampanjoille on 14 pv netto.

Alennusten laskeminen
OSTOTAPAKOHTAINEN BRUTTOHINTA
– kausi-indeksi
– mahdollinen muu etu
– yhteistoimintapalkkio tai suoralaskutusalennus
– asiakkaan yhteistyösopimusetu
= nettohinta
+ voimassa oleva alv-%
= verollinen nettohinta

Myyntiehdot 2022
MTV Oy:n digitaaliset mainostuotteet (instream- ja outstream video, display ja natiivi
MTV Oy:llä on oikeus yksipuolisesti muuttaa ja päivittää näiden
myyntiehtojen sisältöä, ja oikeus keskeyttää asiakkaan kampanja
välittömin vaikutuksin sekä päättää kaikki asiakkaan ja MTV:n väliset
sopimukset ilman korvausvelvollisuutta, mikäli asiakas rikkoo näitä
myyntiehtoja. Asiakas on velvollinen korvaamaan MTV Oy:lle tai sen
verkkopalveluiden käyttäjille näiden myyntiehtojen rikkomisesta
aiheutuneet vahingot täysimääräisesti. Kulloinkin voimassaolevat
myyntiehdot ovat kokonaisuudessaan saatavilla
mtvspotti.fi/mediatiedot/myyntiehdot.
MTV Oy pidättää oikeuden hinnanmuutoksiin. Lainsäädännön tai
viranomaisten toimenpiteiden aiheuttamat hinnanmuutokset koskevat
myös tehtyjä mainosaika- ja mainostilavarauksia.
Mainosaikaa ja -tilaa tilattaessa on ilmoitettava lisäksi mainostettava tuote
tai palvelu. Mainosaikaa ja/tai -tilaa ostanut asiakas ei ole oikeutettu
myymään sitä edelleen kolmannelle osapuolelle. MTV Oy:n
korvausvelvollisuus rajoittuu ostetun kampanjan hintaan.
Mainosaikaa myydään tasapuolisesti kaikille mainostajille, mainos- ja
mediatoimistoille ja muille yhteisöille nimettyjen asiakkaiden ja tuotteiden
lukuun, jotka sitoutuvat noudattamaan tv-mainonnan periaatteita ja
lainsäädäntöä sekä MTV Oy:n myyntiehtoja.

MTV Oy pidättää oikeuden rajoittaa ennalta määrittelemiensä toimialojen
mainontaa valituissa sisältökokonaisuuksissa.
MTV Oy pidättää oikeuden ilman korvausvelvollisuutta mainostilan
siirtämiseen tai tehtyjen varausten peruuttamiseen, mikäli erityiset syyt
sitä vaativat. Tästä ilmoitetaan välittömästi samalla kun MTV Oy pyrkii
antamaan tilalle uuden, entistä vastaavan mainostilan.
MTV Oy pidättää oikeuden
• rajoittaa yksittäisen kampanjan näkyvyyttä kapasiteettitilanteen niin
edellyttäessä
• olla myymättä kampanjoita, joita ei ole mahdollista toteuttaa halutun
kampanja-ajan sisällä
• olla myymättä digitaalisia mainoskampanjoita, joiden minimihinta
nettona on alle 200 euroa
Samassa sisällössä esiintyvien kilpailijoiden näkyvyyttä ei rajoiteta, eikä se
synnytä MTV Oy:lle korvausvelvollisuutta. Ennakkotietoja mahdollisista
kilpailijoiden samanaikaisista kampanjoista ei luovuteta ulkopuolisille.
Mainonta MTV Oy:n verkkopalveluihin myydään pääsääntöisesti
näyttöpohjaisesti. Sivustoille voidaan myydä mainontaa myös muilla
hinnoittelumalleilla.

Kampanja

Näyttötakuu

Mikäli asiakas ostaa samanaikaisesti useita mediaelementtejä/-tuotteita,
jokainen niistä lasketaan omaksi itsenäiseksi kampanjaksi. Yhtä kampanjaa
varten asiakas voi toimittaa korkeintaan viisi (5) eri aineistoa. MTV Oy
ottaa huomioon asiakkaan toiveet aineistojen keskinäisestä painotuksesta,
mutta kampanjan eri aineistoille ei anneta aika- tai näyttötakuuta.
Aineiston voi vaihtaa yhden kerran kampanjan aikana.
Kampanja aloitetaan media-ajan ensimmäisenä päivänä klo 00:01, mikäli
mainosaineistot ovat toimitettu MTV Oy:lle toimitusaikataulujen sekä
aineisto-ohjeiden mukaisesti.

MTV Oy antaa näyttöpohjaisesti myytäville kampanjoille näyttötakuun.
Mikäli kampanja ei suorita ostettua näyttömäärää, kampanjaa joko
jatketaan kunnes näytöt täyttyvät, puuttuvat näytöt hyvitetään
asiakkaan seuraavassa kampanjassa, tai asiakkaalle annetaan puuttuva
määrä näyttöjä saman hintaluokan sivustolla/sivustoilla MTV Oy:n
verkkopalveluissa. MTV Oy ei hyvitä puuttuvia näyttöjä rahallisesti.
Asiakkaan pyytämistä merkittävistä kampanjamuutoksista aiheutuvia
näyttötakuun alituksia ei hyvitetä. Sopimuskauden aikana hyvittämättä
jäänyt velka katsotaan vanhentuneeksi sopimuskautta seuraavan puolen
vuoden jälkeen.

Mikäli kampanja-aineistoja ei toimiteta aineisto-ohjeissa määriteltyjen
aikataulujen sekä ohjeiden mukaisesti, ei MTV Oy ole korvausvelvollinen
kampanjan aloituksen viivästymisestä.

Mikäli mainosnäytöt jäävät kampanjan loputtua tavoitteesta korkeintaan
3 %, MTV Oy:llä on oikeus jatkaa kampanjaa seuraavana päivänä
automaattisesti, kunnes mainosnäytöt tulevat täyteen.
Kampanjoiden mainosnäytöt ja MTV Video Premiumin mainoksen loppuun
katsominen, display-mainonnan inscreen ja Premium natiivimainonnan 6+
sekunnin lukijatakuu todennetaan MTV Oy:n mainonnanhallinta- sekä
analytiikkajärjestelmillä (videon osalta Invidi Pulse, display- ja outstreammainonnassa Adform PPAS ja natiivissa ReadPeak/Adobe Analytics).

Tietosuoja ja henkilötietojen käsittely

Vahvistetun kampanjan peruuttaminen

Asiakas vakuuttaa, että se noudattaa henkilötietojen käsittelyssä
kulloinkin voimassaolevaa tietosuojalainsäädäntöä, kuten Euroopan unionin
yleistä tietosuoja-asetusta (2016/679) ja tietosuojalakia
(5.12.2018/1050), sekä muuta soveltuvaa lainsäädäntöä. Asiakas sitoutuu
noudattamaan MTV Oy:n verkkopalveluiden myyntiehtojen
tietosuojaliitettä osana näitä myyntiehtoja. Tietosuojaliitteen löydät
osoitteesta mtvspotti.fi/mediatiedot/myyntiehdot/.

Mikäli asiakas peruuttaa jo vahvistetun kampanjan, veloitetaan seuraavat
peruutusmaksut, jotka lasketaan kampanjan nettohinnasta. Kaikkien yli 1
kuukauden mittaisten kampanjoiden irtisanomisaika on 1 kuukausi.
VARAUSAJANKOHDASTA
AIKAA KAMPANJAN ALKUUN

TARJOUS VOIMASSA
TYÖPÄIVÄÄ

20 työpäivää tai yli

10

Kampanjan vahvistaminen

10–19 työpäivää

5

Kampanja on vahvistettava kirjallisesti tai sähköisessä muodossa (LIVE)
tarjouksessa mainittuun viimeiseen voimassaolopäivään mennessä,
muussa tapauksessa aikavaraus peruuntuu. Kampanjatarjouksen
voimassaoloaika lasketaan varauksen tekoa seuraavasta työpäivästä
lukien, työpäiviksi lasketaan arkipäivät.

5–9 työpäivää

3

2–4 työpäivää

1

1 työpäivä

kuluva päivä

Vahvistetun kampanjan muuttaminen

PERUUTUS ENNEN LÄHETYSTÄ

PERUUTUSMAKSU

Vahvistetun kampanjan mainosesitysten pituutta voi muuttaa
kampanjahinnan pysyessä vähintään samana.

2–5 vrk

50 %

alle 2 vrk

100 %

Reklamaatiot
Mainoskampanjaa koskevat huomautukset tulee tehdä viimeistään
kahdeksan (8) vuorokauden kuluttua kampanjan päättymisestä kirjallisena.
MTV:stä johtuvan julkaisuvirheen sattuessa hyvityksen tavasta ja määrästä
sovitaan erikseen. Hyvitys on enintään vastaava mainosajan arvo.

Yhteistoimintapalkkio
Yhteistoimintapalkkio suoritetaan MTV Oy:n hyväksymille tahoille, jotka
sitoutuvat noudattamaan MTV Oy:n myynti- ja toimitusehtoja ja joiden
luottokelpoisuuden MTV Oy on hyväksynyt. Yhteistoimintapalkkio on 15 %.
Palkkioon oikeuttavat toiminnalliset ja laadulliset tekijät:
• tietojärjestelmäyhteistyö (sähköinen tilausliikenne) käyttäen LIVEvarausjärjestelmää
• kampanjoiden suunnittelu, varaus ja seuranta
• mediatoimiston ottama täysi luottotappiovastuu asiakkaan
mainosostoista

Laskutus ja maksuehdot yhteistoimintapalkkioon
oikeutetuille
Maksuehto on 14 päivää -1 % tai 30 päivää netto laskutuspäivästä lukien.
Viivästyskorko määräytyy viimeisimmän virallisen viivästyskorkoprosentin
mukaan. Laskutusta koskevat huomautukset on tehtävä viimeistään
kahdeksan (8) vuorokauden kuluessa laskun lähettämisestä.
MTV Oy varaa itselleen oikeuden tilanteen niin vaatiessa peruuttaa tai
siirtää vahvistetun mainoskampanjan tai osia siitä ja sopia uudestaan sen
laskutus- ja maksujärjestelyistä.

Itsepalvelukorvaus
MTV Oy myöntää tilaajalle video- ja display-kampanjoista (suoraostot)
itsepalvelukorvausta, kun tilaaja on tehnyt kampanjat itsepalvelukriteerit
täyttävällä prosessilla. Itsepalvelukorvaus lasketaan tilaajan
nettovolyymista. Korvauksen määrä on 0,8 % itsepalvelukriteerit
täyttävästä nettovolyymista.
Itsepalvelukriteerit tai itsepalvelukorvauksen ehdot voivat muuttua
vuoden 2022 aikana. Tarkempia tietoja itsepalvelukorvauksesta saat
MTV:n Mediasuunnittelusta, video@mtv.fi.

Suoralaskutusalennus
Suoralaskutusalennus on vaihtoehtoinen yhteistoimintapalkkiolle.
Suoralaskutusalennuksen 12 % lisäksi ei myönnetä muita maksutapaalennuksia. MTV:n maksuehto suoralaskutuskampanjoille on 14 pv netto.

Etu samanaikaiseen tv-kampanjaan
Mainostettaessa samaa tuotetta yhtäaikaisesti sekä MTV Oy:n tvkanavalla että verkkopalveluissa, myönnämme verkkokampanjaan 10 %
lisänäyttöjä. ROS/RON-kampanjoissa etu on 20 % lisänäyttöjä.
Samanaikaisilla tv-, video- ja/tai display -kampanjoilla tulee olla vähintään
yksi yhteinen esityspäivä. Mainoskampanjan tilaaja on velvollinen
informoimaan samanaikaisesta tv-kampanjasta. Etua ei myönnetä
takautuvaksi.

Alennusten laskeminen
KAMPANJAN BRUTTOHINTA
– yhteistoimintapalkkio tai suoralaskutusalennus
– asiakkaan yhteistyösopimusetu tai mahdollinen
kampanjakohtainen alennus
= nettohinta
+ voimassa oleva alv-%
= verollinen nettohinta

AINEISTO2022
OHJEET

Aineisto-ohjeet

Televisiomainonta
Mainosten ja esitysohjeiden toimittaminen

Esitysoikeudet ja vastuuvapaus

Mainokset ja esitysohjeet on toimitettava MTV:lle arkisin klo 14:00 mennessä
siten, että toimituspäivän ja ensiesityspäivän väliin jää yksi työpäivä. Mainokset
toimitetaan Spotgate-palvelun kautta (spotgate.fi). Esitysohjeet on aina
toimitettava kirjallisina mainoksen numeroa tai SpotgateID:tä käyttäen
sähköpostitse MTV:n Mediasuunnitteluun video@mtv.fi.

Mainostaja vastaa mainosaineiston omistus- ja/tai käyttöoikeuksien
sekä tarvittavien tekijän-, patentti- ym. suojaoikeuksien hankkimisesta.
Mainostaja vastaa spotin oikeuksista siten, että spottia voidaan esittää
MTV:n televisiokanavilla eri välitystekniikoilla erilaisiin vastaanottimiin
välitetyissä samanaikaisissa ja muuttamattomissa tv-lähetyksissä. MTV
Oy pidättää oikeuden ilman korvausvelvollisuutta mainosten
esitysaikojen siirtämiseen tai kampanjan keskeyttämiseen, mikäli
erityiset syyt sitä vaativat.

Huomioithan poikkeusaikataulut juhlapyhien ym. edellä. MTV ei ota vastuuta
mahdollisesta lähetysvirheestä, jos mainosta ei ole toimitettu edellä mainitulla
tavalla.

Materiaali
Kuvasuhde 16:9 (anamorfinen). Materiaalien tarkemmat tiedot: spotgate.fi

Lähetysvirheet
MTV:stä johtuvan lähetysvirheen sattuessa hyvityksen tavasta ja määrästä
sovitaan erikseen. Hyvitys on enintään vastaava mainosaika tai virheellisesti
esitetyn mainoksen laskuttamatta jättäminen. Esitettyä mainosta koskevat
huomautukset on tehtävä kahdeksan (8) vuorokauden kuluessa mainoksen
lähettämisestä.

Tv-mainoksen ensiesityksen jälkeen MTV Oy:llä on oikeus käyttää
mainosta esittely-, koulutus- ja tutkimuskoosteissa, mikäli mainostaja ei
tätä kirjallisesti kiellä.

Tv-mainoksen sisältö
Mainostaja on vastuussa mainonnan sisällöstä. Mainoksissa on noudatettava
lakeja, asetuksia, mainonnan kansainvälisiä perussääntöjä sekä kuluttajaasiamiehen ja muiden viranomaisten määräyksiä. Lääkemainokset tarkastaa
ennakkoon lääketeollisuuden Lääkemainonnan tarkastusvaliokunta
(Lääketeollisuus Ry). MTV Oy ei vastaa kustannuksista tai seuraamuksista
mainostajille, jotka aiheutuvat siitä, että mainos ei täytä annettuja määräyksiä.
MTV Oy pidättää itsellään oikeuden ilman korvausvelvollisuutta mainosten
esitysaikojen siirtämiseen tai kampanjan keskeyttämiseen, mikäli mainoksen
sisältöön liittyvät syyt sitä vaativat.

Tuotteet ja palvelut, joita ei saa mainostaa
• tupakkavalmisteet
• vain lääkärin määräyksellä saatavat lääkkeet tai lääkehoidot
• alkoholi (yli 22 %)

Tuotteet ja palvelut, joiden mainontaa on rajoitettu
•
•
•
•

lasten kannalta haitallinen sisältö (kellonaikarajoitukset)
alkoholi (alle 22 %); esitykset sallittu klo 22:00 jälkeen
aikuisviihdepalvelut, keskustelu- ja seuranhakulinjat ym.
rahapelimainonta

Aineisto-ohjeet

RBS-ohjelmayhteistyö
Tunnisteiden ja esitysohjeiden toimittaminen

Esitysoikeudet ja vastuuvapaus

Tunnisteet ja esitysohjeet on toimitettava MTV:lle arkisin klo 14:00 mennessä
siten, että toimituspäivän ja ensiesityspäivän väliin jää yksi työpäivä. Tunnisteet
toimitetaan Spotgate-palvelun kautta (spotgate.fi). Esitysohjeet on aina
toimitettava kirjallisina SpotgateID:tä käyttäen sähköpostitse MTV:n RBStrafiikkiin rbstrafiikki@mtv.fi.

Mainostaja vastaa ohjelmayhteistyötunnisteen omistus- ja/tai
käyttöoikeuksien sekä tarvittavien tekijän-, patentti- ym.
suojaoikeuksien hankkimisesta. Mainostaja vastaa
ohjelmayhteistyötunnisteen oikeuksista siten, että tunnistetta voidaan
esittää MTV:n televisiokanavilla eri välitystekniikoilla erilaisiin
vastaanottimiin välitetyissä samanaikaisissa ja muuttamattomissa tvlähetyksissä. MTV Oy pidättää oikeuden ilman korvausvelvollisuutta
ohjelmayhteistyötunnisteen esitysaikojen siirtämiseen tai kampanjan
keskeyttämiseen, mikäli erityiset syyt sitä vaativat.

Huomioithan poikkeusaikataulut juhlapyhien ym. edellä. MTV ei ota vastuuta
mahdollisesta lähetysvirheestä, jos tunnistetta ei ole toimitettu edellä
mainitulla tavalla.

Materiaali
Kuvasuhde 16:9 (anamorfinen). Tarkemmat tiedot: spotgate.fi

Lähetysvirheet
MTV:stä johtuvan lähetysvirheen sattuessa hyvityksen tavasta ja määrästä
sovitaan erikseen. Hyvitys on enintään vastaava mainosaika tai virheellisesti
esitetyn tunnisteen laskuttamatta jättäminen. Esitettyä tunnistetta koskevat
huomautukset on tehtävä kahdeksan (8) vuorokauden kuluessa tunnisteen
lähettämisestä.

Ohjelmayhteistyötunnisteen ensiesityksen jälkeen MTV Oy:llä on oikeus
käyttää tunnistetta esittely-, koulutus- ja tutkimuskoosteissa, mikäli
mainostaja ei tätä kirjallisesti kiellä.

Tunnisteiden sisältöä koskevat säännöt
Tunnisteen sisältöä koskevat eri ohjeet kuin katkomainontaa ja
tunnisteiden tulee noudattaa ohjelmayhteistyötunnisteille annettuja
ohjeita. Hyväksyttämällä tunnisteen sisältö MTV:llä ennen sen
toimitusta Spotgaten kautta voidaan varmistaa, että sisältö on
lainmukainen. Hyväksyttäminen hyvissä ajoin ennen kampanja alkua
toimittamalla tunnisteen suunnitelma, käsikirjoitus, raakaversio tai
valmis tunniste osoitteeseen rbstrafiikki@mtv.fi.

Aineisto-ohjeet

Videomainonta
Mainosten ja esitysohjeiden toimittaminen

Sähköpostiin liitettävät tiedot

Suosittelemme ensisijaisesti toimittamaan videoaineiston verkkomainontaa
(MTV Katsomo, MTVuutiset.fi, MTV Videoverkosto) varten Spotgate-palvelun
kautta. Aineiston voi toimittaa myös joko latauspalvelun kautta tai
sähköpostitse osoitteeseen video@mtv.fi (instream) ja digitrafiikki@mtv.fi
(outstream). Aineistot on toimitettava sähköpostitse arkisin klo 14:00
mennessä siten, että toimituspäivän ja ensiesityspäivän väliin jää yksi työpäivä.
Huomioithan poikkeusaikataulut juhlapyhien ym. edellä. MTV ei ota vastuuta
mahdollisesta lähetysvirheestä, jos mainosta ei ole toimitettu edellä mainitulla
tavalla.

•
•
•
•
•
•

Mainosten sijoittelu
Kampanja aloitetaan media-ajan ensimmäisenä päivänä klo 00:01 mikäli
mainosaineistot ovat toimitettu MTV Oy:lle toimitusaikataulujen sekä aineistoohjeiden mukaisesti. Mikäli kampanja-aineistoja ei toimiteta aineisto-ohjeissa
määriteltyjen aikataulujen sekä ohjeiden mukaisesti, MTV Oy ei ole
korvausvelvollinen kampanjan aloituksen viivästymisestä.

Virheellinen aineisto
Jos aineistoa ei toimiteta teknisten ohjeiden mukaisesti tehtynä tai jokin
aineistoon liittyvä tieto puuttuu, palautamme materiaalin ensisijaisesti
toimittajalle. MTV Oy ei vastaa aineiston virheellisyydestä johtuvasta aineiston
käsittelyn ja kampanjan alun mahdollisesta myöhästymisestä.

asiakkaan ja kampanjan nimi ja numero
kampanja-aika
mahdollinen SG-numero
videotiedosto .mp4-/.mov-muodossa tai VAST-kutsu
url-osoite, johon video/materiaali linkitetään
tarvittavat mainoskohtaiset ohjeet

Tuotteet ja palvelut, joita ei saa mainostaa MTV:n
verkkopalveluissa
•
•
•
•

tupakkavalmisteet
vain lääkärin määräyksellä saatavat lääkkeet tai lääkehoidot
alkoholi (yli 22 %)
rahapelit

Tuotteet ja palvelut, joiden mainontaa on rajoitettu
• lasten kannalta haitallinen sisältö
• alkoholi (alle 22 %)
• aikuisviihdepalvelut, keskustelu- ja seuranhakulinjat ym.

Instream suorakampanjat

Outstream: MTV Uutiset Artikkelivideo ja Vertikaalivideo

• tiedostomuodot .mp4 tai .mov (H.264); Spotgaten kautta
toimitettujen tiedostomuodot .mpg, .mpeg tai .mxf
• videon koko 1920 x 1080 px
• 25 fps
• stereo audio 44.1 kHz tai 48k Hz
• äänentasot EBU R128 -standardin mukaisesti -23 LUFS
• video bitrate 8 000–16 000 kbps
• audio bitrate 384 kbps

• tiedostomuoto .mp4, voi myös toimittaa VAST-kutsuna
• videon koko max. 5 Mt
• kuvasuhde tuotteesta riippuen landscape 16:9 (toimii kaikissa
laitteissa), tai mobiilin vertikaali 9:16
• videon pituus 5–120 s

Interaktiivisissa suoraan varatuissa mainoksissa tuetaan vain vpaid 2.0 standardia (ei vpaid 1.0).

Pause ad
• tiedostomuoto .png tai .jpg
• koko 1280x720 px
• tiedoston maksimikoko 200 kt
Mainoksen päälle tulee läpikuultavat layer-palkit, joissa on
päätelaitteesta riippuen sulje-painike joko oikeassa tai
vasemmassa ylänurkassa, ja play-painike vasemmassa
alanurkassa. Mainoksessa voi olla yksi kohde-url mainostajan
sivulle.

Interaktiiviset videomainokset (desktop)
Aineistot interaktiivista toteutusta varten
• brändin logo, fontit, värikoodit/värimaailma (resoluutio vähintään
1920x1080 px)
• tuotekuvat (resoluutio vähintään 1920x1080 px)
• halutut viestit/tekstit formaatteihin
• vaihtoehtoisesti valmis .psd-tiedosto (resoluutio vähintään
1920x1080 px)
• videospotti .mp4- tai .mov-tiedostona tai Spotgate-koodilla
(vähintään 1920x1080 @ 10 Mbps)
• url-osoite tai seurannat
Jos suunnittelet interaktiivista mainosta tai muuta erikoismuotoa,
otathan yhteyttä video@mtv.fi.

VAST-mediatoimistokutsut
(suorakampanjat ja ohjelmallinen ostaminen)
Suorakampanjoiden aineiston voi toimittaa myös VAST-kutsuna
osoitteeseen video@mtv.fi. Ohjelmallisen ostamisen aineistotoimituksen
lisätiedot osoitteesta programmatic@mtv.fi.
Kun aineisto toimitetaan VAST-kutsuna tai kun kampanja ostetaan
ohjelmallisen ostamisen kautta, on ostajan varmistettava että mainoskutsu
vastaa näitä ohjeita:
• VAST 4.1 tai aiemmat versiot
• tiedostomuoto MP4 (muut tiedostomuodot on kytkettävä pois omasta
mainonnanhallinnasta)
• suositeltava aineistokoko 1280x720
• suositeltava kuvasuhde 16:9 (tarkista tarvittaessa muiden kuvasuhteiden
sopivuus eri päätelaitteissa programmatic@mtv.fi)
• maksimi bitrate 2 000 kbps
• äänentaso -23 LUFS, voit tarkistaa mainoksen äänentason MTV:n
testityökalulla: https://mtv-loudness-check.b17g.net/
• tagien tulee olla täysin SSL (https) -yhteensopivia
• mainoskutsu ei sisällä VPAID-aineistoja

Aineisto-ohjeet

Display-mainonta
Mainosten ja esitysohjeiden toimittaminen

Sähköpostiin liitettävät tiedot

Displayn aineistojen tiedostotyypit ovat .gif-, .jpeg-, .png- ja HTML5. Aineisto
toimitetaan sähköpostitse osoitteeseen digitrafiikki@mtv.fi. Aineistot on
toimitettava sähköpostitse arkisin klo 14:00 mennessä siten, että
toimituspäivän ja ensiesityspäivän väliin jää yksi työpäivä. Huomioithan
poikkeusaikataulut juhlapyhien ym. edellä. MTV ei ota vastuuta mahdollisesta
lähetysvirheestä, jos mainosta ei ole toimitettu edellä mainitulla tavalla.

•
•
•
•

Mainosten sijoittelu
Kampanja aloitetaan media-ajan ensimmäisenä päivänä klo 00:01 mikäli
mainosaineistot ovat toimitettu MTV Oy:lle toimitusaikataulujen sekä aineistoohjeiden mukaisesti. Mikäli kampanja-aineistoja ei toimiteta aineisto-ohjeissa
määriteltyjen aikataulujen sekä ohjeiden mukaisesti, MTV Oy ei ole
korvausvelvollinen kampanjan aloituksen viivästymisestä.

Virheellinen aineisto
Jos aineistoa ei toimiteta teknisten ohjeiden mukaisesti tehtynä tai jokin
aineistoon liittyvä tieto puuttuu, palautamme materiaalin ensisijaisesti
toimittajalle. MTV Oy ei vastaa aineiston virheellisyydestä johtuvasta aineiston
käsittelyn ja kampanjan alun mahdollisesta myöhästymisestä.

asiakkaan ja kampanjan nimi ja numero
kampanja-aika
url-osoite, johon banneri linkitetään
tarvittavat mainoskohtaiset ohjeet

Tuotteet ja palvelut, joita ei saa mainostaa MTV:n
verkkopalveluissa
•
•
•
•

tupakkavalmisteet
vain lääkärin määräyksellä saatavat lääkkeet tai lääkehoidot
alkoholi (yli 22 %)
rahapelit

Tuotteet ja palvelut, joiden mainontaa on rajoitettu
• lasten kannalta haitallinen sisältö
• alkoholi (alle 22 %)
• aikuisviihdepalvelut, keskustelu- ja seuranhakulinjat ym.

Display-mainospaikat 2022
KOKO (kt)
ENINTÄÄN

KOKO (px)

Paraatipaikka
Maksiparaati

250

980x400
980x552

Panoraama

100

980x120

Mobin ylin paikka

250

Mobiparaati 300x300 / 320x320
Mobiboksi 300x250

Jättiboksi

250

468x400

Tuplaboksi

250

468x600

Mobin boksipaikka

250

Mobiparaati 300x300 / 320x320
Mobiboksi 300x250

Suurtaulu
Pidennetty suurtaulu

100

140x350
160x600

Maksisuurtaulut

250

200x600 / 250x600 / 300x600

Kokosivu desktop

250

620x891

Kokosivu mobiili

250

300x431 / 300x600
320x480 / 320x569

MAINOSPAIKKA

MAINOSMUOTO

Ylin paikka

Boksipaikka

Suurtaulupaikat

Kokosivupaikka

Katso live-esimerkit
mainospaikoista ja
mainosten
kokovaihtoehdoista täältä

Pidätämme oikeuden
muokata mainospaikkojen
sijaintia sivustollamme

Aineisto-ohjeet

Displayn erikoismainosmuodot
Erikoismainosmuodot
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Mobile 3D Cube (MRAID)
Mobile Slice box (MRAID)
Mobile Scratch (MRAID)
Mobile Standard video banner (MRAID)
Standard banner with video / Videoparaati (HTML5)
Venetian (desktop, HTML5)
3D Paraati / boksi (HTML5)
Responsive Carousel (HTML5)
Video Skin Marquee / Videomarkiisi (HTML5)
Tapetti eli taustakuva

Lisäelementit bannereissa: video ja ääni
VIDEOBANNERI (striimaava banneri)

Mobile 3D Cube (MRAID)
Liike herättää huomion, ja se mahdollistaa monen viestin tai asian kertomisen.
Tämä formaatti voi olla missä tahansa mobi-koossa.
Tarvitaan:
• 4 kpl banneripaneeleita (käyttämäsi bannerikoko, max. 80 kt/banneri)
• kohde-urlit paneeleille; voi olla eri url/paneeli
• backup-banneri
Lopullisen banneritiedoston ensilatauksen täytyy noudattaa sovitun
bannerikoon kilotavurajoja (max. 250 kt).
Jos bannerissa käytetään videota tai muita erikoiselementtejä, aineisto on
toimitettava MTV:lle valmiiksi koottuna Adformin aineistopohjan kautta (linkki
alla), joko kolmannen osapuolen tagina tai valmiina ”adformattuna” ziptiedostona.
Mikäli käytössä on vain kuvia, MTV voi tarvittaessa kasata kuution paneeleista,
backupista ja urleista.
Esimerkki toteutuksesta
Aineistopohja: videoton ja videollinen
Builder Mode aineistopohja, jossa enemmän
muokkausmahdollisuuksia: videoton ja videollinen

Mobile Slice box (MRAID)
Mainosmuoto on 3D-mobikuution ja Venetian-bannerin yhdistelmä, joka
herättää erittäin hyvin huomion. Aluksi bannerin ensimmäinen paneeli näkyy
normaalina, jonka jälkeen siitä kääntyy pieniä siivuja yksi kerrallaan, kunnes
näkyvissä on paneeli 2 kokonaisuudessaan, jne. Mobile Slice box voidaan
toteuttaa kaikissa mobiilin mainoskokovaihtoehdoissa.
Tarvitaan:
• 5 kpl banneripaneeleita (käyttämäsi bannerikoko, max. 80 kt/banneri)
• kohde-urlit paneeleille; voi olla eri url/paneeli
• backup-banneri
Lopullisen banneritiedoston ensilatauksen täytyy noudattaa sovitun
bannerikoon kilotavurajoja (max. 250 kt).
Aineisto on toimitettava MTV:lle valmiiksi koottuna Adformin aineistopohjan
kautta (linkki alla), joko kolmannen osapuolen tagina tai valmiina
”adformattuna” zip-tiedostona.

Esimerkki toteutuksesta
Aineistopohja: linkki
Ohje: linkki

Mobile Scratch (MRAID)
Tämä mainosmuoto toimii uteliaisuuden herättäjänä. Formaatti voi olla missä
tahansa mobi-koossa.
Tarvitaan:
• aloituskuva, jossa kehote raaputtaa / pyyhkiä / puhdistaa
• kuva, joka paljastuu aloituskuvan alta
• kohde-url
• backup-banneri
Lopullisen banneritiedoston ensilatauksen täytyy noudattaa sovitun
bannerikoon kilotavurajoja (max. 250 kt).
Aineisto on toimitettava MTV:lle valmiiksi koottuna Adformin aineistopohjan
kautta (linkki alla), joko kolmannen osapuolen tagina tai valmiina
”adformattuna” zip-tiedostona.

Esimerkki toteutuksesta
Aineistopohja: linkki

Mobile Standard video banner (MRAID)
Video on aina vaikuttava mainosmuoto. Tämä formaatti voi olla missä tahansa
mobi-koossa, kunhan video on joko samankokoinen tai pienempi kuin ostettu
koko.
Tarvitaan:
• video (.mp4)
• videon kokoinen poster-banneri, joka näytetään videon aloituskuvana
• posterin päälle (center-center) tulee play-nappi, joten älä sijoita
kehotetta keskelle
• taustakuva, mikäli video ei täytä koko banneria
• backup-banneri
Lopullisen banneritiedoston ensilatauksen täytyy noudattaa sovitun
bannerikoon kilotavurajoja (max. 250 kt).
Jos haluat että video on saman kokoinen kuin banneri, voit tehdä klikattavan
linkkinappialueen haluamaasi kohtaan, jolla saat klikkaajia kohdesivullesi. Ilman
linkkinappia klikkaus joko käynnistää tai pysäyttää videon. Muutoin voit lisätä
Adformin globaalin linkkinapin aineistopohjassa videon ulkopuolelle jäävälle
alueelle.
Aineisto on toimitettava MTV:lle valmiiksi koottuna Adformin aineistopohjan
kautta (linkki ohessa), joko kolmannen osapuolen tagina tai valmiina
”adformattuna” zip-tiedostona.

Esimerkki toteutuksesta
Aineistopohja: linkki
Builder Mode aineistopohja,
jossa enemmän
muokkausmahdollisuuksia:
linkki

Standard banner with video / Videoparaati (HTML5)
Videobanneri on helppo tehdä nopeasti itse. Otathan kuitenkin tarvittaessa
ajoissa yhteyttä digitrafiikki@mtv.fi, jos tarvitset neuvoja tai tukea materiaalin
speksien kanssa.
Tarvitaan:
• video (.mp4, max. 3 000 kt, max. 30 s)
• videon kokoinen poster-banneri, joka näytetään videon aloituskuvana
• taustakuva, mikäli video ei täytä koko banneria
• backup-banneri
Lopullisen banneritiedoston ensilatauksen täytyy noudattaa sovitun
bannerikoon kilotavurajoja.
Huomioitavaa:
Bannerin kuvaosuuksien tulee noudattaa sovitun bannerikoon kilotavurajoja.
Videobannerin ensilatauksen koko saa maksimissaan olla bannerikoon
kilotavuraja – eli videota ei voi liittää suoraan ensilataukseen, vaan se
kutsutaan erikseen.
Jos käytät bannerissa muita erikoiselementtejä tai video pitää sijoittaa tarkasti
tiettyyn kohtaan, aineisto on toimitettava MTV:lle valmiiksi koottuna Adformin
aineistopohjan kautta (linkki ohessa), joko kolmannen osapuolen tagina tai
valmiina ”adformattuna” zip-tiedostona. Jos video on bannerin kokoinen, eikä
muita lisäelementtejä videon lisäksi, MTV voi tarvittaessa kasata aineiston.

Aineistopohja: linkki
Muokkaa ensin pikselikoko ja clickTAG. Studionäkymän
yläreunan Plus (+) -merkistä voit lisätä banneriin videoalueen.
Videoalueen asetuksia ja kokoa voit muuttaa klikkaamalla
videoaluetta hiiren oikealla. Voit koska tahansa esikatsella
bannerin Preview-napeista.
Ongelmatilanteissa voit jakaa meille tähän saakka tehdyt
muutokset studionäkymän oikean yläkulman Share-napista tai
lataamalla bannerin koneellesi ja lähettämällä sen meille
digitrafiikki@mtv.fi.

Venetian (desktop, HTML5)
Erittäin huomiota herättävä mainosmuoto. Bannerin ensimmäinen paneeli
lähtee toisesta reunastaan kääntämään pienen paneelin yksi kerrallaan, kunnes
näkyvissä on toinen paneeli kokonaisuudessaan. Venetian voidaan toteuttaa
kaikissa desktopin mainoskokovaihtoehdoissa.
Tarvitaan:
• 5 kpl banneripaneeleita
• kohde-urlit paneeleille; voi olla eri url/paneeli
• backup-banneri
Lopullisen banneritiedoston ensilatauksen täytyy noudattaa sovitun
bannerikoon kilotavurajoja.
Aineisto on toimitettava MTV:lle valmiiksi koottuna Adformin aineistopohjan
kautta (linkki alla), joko kolmannen osapuolen tagina tai valmiina
”adformattuna” zip-tiedostona.

Esimerkki toteutuksesta
Aineistopohja: linkki
Builder Mode aineistopohja, jossa enemmän
muokkausmahdollisuuksia: linkki
Ohje: linkki

3D Paraati / Boksi (HTML5)
Käyttäjän tullessa sivustolle 3D Paraati tai Boksi näyttää ensimmäiseen
paneelin, jonka jälkeen mainos käy automaattisesti kaikki mainoksen paneelit
läpi asettuen lopuksi jälleen ensimmäiseen näkymään. Käyttäjä voi klikata itse
paneeleita mainoksen vasemmalla ja oikealla sijaitsevista nuolista.
Videon käyttö on mahdollista tässä tuotteessa. Pyörimissuuntaa voi helposti
vaihtaa Builder Mode aineistopohjassa (horizontal/vertical), sekä kokoa halutun
näkyvyyden mukaan.
Tarvitaan:
• 4 kpl banneripaneeleita
• kohde-urlit paneeleille; voi olla eri url/paneeli
• backup-banneri
Lopullisen banneritiedoston ensilatauksen täytyy noudattaa sovitun
bannerikoon kilotavurajoja.
Jos käytät bannerissa videota tai muita erikoiselementtejä, aineisto on
toimitettava MTV:lle valmiiksi koottuna Adformin aineistopohjan kautta (linkki
ohessa), joko kolmannen osapuolen tagina tai valmiina ”adformattuna” ziptiedostona. Mikäli käytössä on vain kuvia, MTV voi tarvittaessa kasata 3Dtuotteen paneeleista, backupista ja urleista.

Esimerkki toteutuksesta
Aineistopohja: linkki
• vaihda ensin koko, täytä
sitten tarvittavat tiedot
Builder Mode aineistopohja,
jossa enemmän
muokkausmahdollisuuksia:
linkki

Responsive Carousel (HTML5)
MTVuutiset.fi:ssä banneri ajetaan kahdessa eri koossa, 980x400 ja 300x250,
joten niiden suunnittelu kannattaa huomioida tarkasti. Kuva-/videokarusellia
voi pyöritellä hiirellä, pyyhkäisemällä tai sivureunojen nuolinäppäimistä.
Karusellissa voi käyttää videoita, kuvia ja Adformin efektejä tarpeen mukaan;
esimerkissä käytetty kuvien lisäksi myös videota ja slider-efektiä.
Tarvitaan:
• 10 kpl banneripaneeleita (max. 80 kt/banneri)
• kohde-urlit paneeleille; voi olla eri url/paneeli
• backup-banneri
Lopullisen banneritiedoston ensilatauksen täytyy noudattaa sovitun
bannerikoon kilotavurajoja.
Aineisto on toimitettava MTV:lle valmiiksi koottuna Adformin aineistopohjan
kautta (linkki alla), joko kolmannen osapuolen tagina tai valmiina
”adformattuna” zip-tiedostona.

Esimerkki toteutuksesta
Aineistopohja: linkki
Ohje: linkki

Video Skin Marquee / Videomarkiisi (HTML5)
Käyttäjän tullessa sivustolle aktiivinen video pyörii tapettina. Käyttäjän
klikkauksesta video laajenee työntäen sisältöä alaspäin. Käyttäjä voi valita 1–3
videota. Mainos pysyy täysimittaisena, kunnes käyttäjä sulkee mainoksen.
Tarvitaan:
• 1103x1021 px .png/.jpeg -kuva (screenshot)
• videot kuhunkin 640x360 videovaihtoehtoon (mp4)
• videot max. 30 s, enintään 3 kpl
• kuvat videoista (640x360 px); muutoin seinä on musta, mikäli video alkaa
viiveellä
• materiaalit (myös manifest.json-tiedosto ja HTML-tiedosto) zipataan yhteen
kuvien, scriptien ja muun materiaalin kanssa
Huom! manifest.json-tiedosto sekä HTML-tiedosto tulee sijoittaa zip-kansion
juureen.
Aineisto on toimitettava MTV:lle valmiiksi koottuna Adformin aineistopohjan
kautta (linkki alla), joko kolmannen osapuolen tagina tai valmiina
”adformattuna” zip-tiedostona.

Esimerkki toteutuksesta
Aineistopohja Adformin HTML5-studiossa: linkki
Ohje: linkki

Tapetti eli taustakuva
Tapetti voi olla joko kertautuva tai käyttäjän koko näytön kokoinen. Mikäli ostat
tapetin ohjelmallisesti, otathan yhteyttä programmatic@mtv.fi.
Kertautuva taustakuva
• pieni kuva, joka toistuu sivuston taustalla
• max. 50 kt
• .jpeg, .gif tai .png
Iso taustakuva
• ei kertaudu
• suositus 1920x1124 px (Huom! sisällön leveys 1220 px)
• max. 100 kt
• .jpeg, .gif tai .png
Polite mode -latauskuva ja varakuva tapetin yhteydessä olevalle bannerille
Polite mode -kuvan tarkoitus on tuoda mainosviesti näkyviin mahdollisimman
aikaisessa vaiheessa sivulatausta, mikäli rich media skriptit hidastavat
varsinaisen bannerin latausta. Parantaa kampanjan inscreeniä noin 20–40 %.
Samaa banneria voidaan käyttää tarvittaessa kampanjan varakuvana, jos
bannerin ominaisuuksissa on käytetty selaimeen sopimatonta tekniikkaa.
• max. 100 kt
• .jpeg, .gif tai .png

Tapetti voi olla myös klikattava. Jos haluat, että tapettiin lisätään
linkkinappi ja kohdesivun url, muista mainita siitä aineistotoimituksen
yhteydessä. Paraati/panoraama ja tapetti -yhdistelmä voidaan toimittaa
joko kahtena eri aineistona, tai niin että molemmat tulevat saman
kolmannen osapuolen tagin takaa. Huomioithan, että emme pysty
erottelemaan bannerin ja tapetin klikkauksia.
Aineistot toimitetaan sähköpostitse digitrafiikki@mtv.fi. Valmis aineisto
.gif-, .jpeg-, .png- ja HTML5 -bannereihin on toimitettava kolme (3)
työpäivää ennen kampanjan alkua. Valmis aineisto rich media bannereihin on toimitettava viisi (5) työpäivää ennen kampanjan alkua.
Sähköpostiin liitettävät tiedot:
• asiakkaan ja kampanjan nimi
• kampanja-aika
• aineisto display-mainonnassa .gif-, .jpeg-, .png- ja HTML5 -muodoissa
• url-osoite, johon banneri ja tapetti linkitetään
• tarvittavat mainoskohtaiset ohjeet

Iso taustakuva voi olla skrollaava tai kiinteä. Skrollaavana
tausta siirtyy bannerin kanssa pois näkyvistä vieritettäessä
sivua alaspäin. Kiinteänä kuva pysyy paikallaan, kun sisältöä
vieritetään.
Suunnittelussa tulee huomioida sivun keskellä oleva 1220
px leveä sisältöalue, joka peittää taustakuvan keskiosan. Iso
taustakuva toimii parhaiten, kun kuva-aihe on iso ja selkeä,
ja kuva näyttää tulevan esiin sisältöalueen takaa.
Tärkeimmät asiat on hyvä sommitella lähelle sisältöalueen
reunoja, koska eri kokoisilla näytöillä näkyy eri määrä
taustaa.
Taustakuva keskitetään sivusuunnassa, eli
pienemmällä näytöllä kuvan ulkoreunat rajautuvat
pois. Mikäli haluat kohdistaa taustakuvan ja bannerin kuvat
keskenään, huomioithan, että sivuston yläreunassa
sijaitseva navigaatiopalkki sekä tagilista painavat banneria
ja sisältöä alaspäin yhteensä 125 px. Tapetti asemoidaan
aina alkamaan sivuston yläreunasta.
Näyttävän lopputuloksen saat helpoimmin, kun teet
bannerista läpinäkyvän. Yleisesti käytetty tapa on
sommitella kuvat tapettiin ja jättää teksti banneriin
läpinäkyvällä taustalla, jolloin bannerin ja tapetin
kohdistuksen ei tarvitse olla pikselintarkkaa.

Tapettiin ei kannata jättää tyhjää tai eri väristä aluetta sisältöalueen kohdalle, sillä se
tuottaa usein visuaalisia ongelmia skrollatessa tai zoomatessa selainta. Mainostajan on
hyvä määrittää myös taustaväri. Jos taustakuva sulautuu liukuvasti sivuilta ja alhaalta
samaan pohjaväriin, se näyttää hyvältä myös kaikkein suurimmilla näytöillä.

Lisäelementit bannereissa: video ja ääni

Videobanneri (striimaava banneri)
Videon äänet saavat käynnistyä vasta käyttäjäaktiivisuuden jälkeen, eli kun käyttäjä
joko käynnistää videon klikkaamalla tai painaa äänen ohjauspainikkeita. Video ei saa
olla looppaava. Videon täytyy pysyä bannerin omalla sisältöalueella.
• banneritiedoston maksimikoko: 100–250 kt (riippuu mainosmuodosta)
• videotiedoston maksimikoko: 3 000 kt
• pituus enintään 30 s
Videobannerissa on tärkeää pyrkiä mahdollisimman pieneen tiedostokokoon sekä
videolatautumisen jouhevuuteen myös hitailla yhteyksillä. Videobanneriin tulee aina
toimittaa myös videon kokoinen aloituskuva sekä backup-banneri, jota näytetään, jos
videobannerin lataus epäonnistuu. Jos videon pikselikoko on pienempi kuin sovitun
bannerin koko, on toimitettava myös bannerin kokoinen taustakuva.
Videon käynnistys ja pysäytys
Videotiedosto ei saa latautua ensilatauksella, vaan se kutsutaan banneriin erikseen. Jos
video käynnistyy autoplayna, tulee sen ehdottomasti olla äänettömällä. Äänen
käynnistystä varten kannattaa lisätä äänen ohjauspainikkeet.
Video täytyy voida pysäyttää, eli videobannerissa on oltava painike pauselle tai stopille.
Yleisesti käytetty tapa on tehdä pysäyttäminen samalla tavoin kuin aloittaminen: jos
video käynnistyy klikkaamalla, pysäytys tapahtuu klikkaamalla erillistä
pysäytyspainiketta. Jos taas video käynnistyy viemällä hiiren osoitin mainoksen päälle,
pysäytys tapahtuu, kun osoitin viedään pois mainoksen päältä.

Ääni
Sivustomme kuluttajakokemuksen
vuoksi mainoksen ääni ei saa
käynnistyä automaattisesti, vaan
ainoastaan käyttäjän aloitteesta.
Ääni voi käynnistyä, mikäli käyttäjä
käynnistää videon itse klikkaamalla
videon käynnistysnappia.
Vaihtoehtoisesti jos video käynnistyy
ilman käyttäjän aloitetta, mainoksessa
kannattaa olla erilliset ”ääni päälle” ja
”ääni pois” -painikkeet, joista käyttäjä
voi itse hallita ääntä. Tällöin ääni ei saa
olla oletuksena päällä.

Aineisto-ohjeet

Display, HTML5-mainoksen teko
Aineiston rakenne
MTVuutiset.fin display-mainonnassa käytetään Adformin mainospalvelinta,
joten kansiorakenteen ja sisällön tulee tukea Adformin ohjeistusta. Helpoin
tapa tuottaa HTML5-aineisto oikeassa muodossa on tuottaa se Adformin
HTML5-studiossa (maksuton palvelu, ei vaadi rekisteröitymistä).
HTML5-aineisto tulee toimittaa pakattuna tiedostona (.zip), jonka kilotavukoko
ei saa ylittää mainosmuotokohtaista kilotavurajaa.
Voit myös viedä valmiin .zip-tiedoston Adformin HTML5-studion kautta, jotta
näet toimivatko eri elementit ja clicktagit. Studio kertoo, jos esimerkiksi
linkkinappi ei ole oikeassa muodossa Adformin käytettäväksi, ja korjauksen voi
tehdä napista painamalla.
Aineistossa on oltava yksi kokoava HTML-tiedosto (esim. index.html). Adformin
mainosserverillä pyörivissä HTML5-bannereissa tulee olla myös Adformin
vaatimat ”manifest.json” sekä ”ADFBannerProperties.xml”, jotka saat helposti
tehtyä käyttämällä Adformin HTML5-studiota materiaalin kasaamiseen tai
tarkistamiseen. Media sijoittaa aineiston iframe-elementin sisään. Aineiston
tyylimäärittelyjen margin-arvoksi tulee asettaa 0, jotta bannerin ulkoreunoille
ei ilmesty ylimääräisiä reunaviivoja selaimen oletustyyliasetuksista.

Esimerkkikuvaus
kansiorakenteesta tiedostossa
bannerdelivery.zip:
•banner_main_asset/
•scripts/
•custom.js
•index.html
•manifest.json
•ADFBannerProperties.xml
•backup.jpg
•polite.jpg

Laskeutumissivujen url-osoitteet aineistossa
Laskeutumissivujen url-osoitteet tulee sijoittaa suoraan aineistoon. Urlosoitteen tulee alkaa https://, ja linkin tulee aueta selaimessa uuteen
välilehteen. Mainostajan mahdollinen oma klikkiseuranta asetetaan suoraan
aineistoon. Mainosten on tuettava Adformin käyttämää klikkiseurantaa (linkki).

Muita huomioitavia asioita
Vanhemmat selaimet eivät aina tue HTML5-tekniikkaa. Selaimille, joilla
HTML5-toteutus ei toimi, näytetään backup-kuvaa, jonka tulee löytyä HTML5zip-tiedoston sisältä. Tämän voi myös helposti lisätä Adformin HTML5studiossa.
HTML-aineistoissa on noudatettava aineistojen kilotavu- ja
suoritustehorajoituksia ja huomioitava yksittäisten https-kutsujen määrä.
Aineistoissa ei saa olla kutsuja http-sisältöihin, sillä niiden näkyminen
MTVuutiset.fi:ssä estetään automaattisesti. Jos mainos lataa resursseja (kuvat,
videot, fontit tms.) ulkopuoliselta palvelimelta, täytyy palvelimen kestää
mainosjakelun aiheuttama kuormitus.
• ei julkisia javascript-muuttujia
• ei cookieita tai muuta käyttäjäkohtaista dataa
Mainoksen CSS-määrittelyt eivät saa muuttaa julkaisijan sivun
tyylimäärittelyjä. CSS-valitsijat on määriteltävä niin, että ne koskettavat vain
mainoksen elementtejä.

Aineisto-ohjeet

Natiivimainonta ja somepromootiot
Artikkelin kuvat

Somepromootio

Artikkelin pääkuvana toimii vaakakuva, jossa on näkyvillä asiakkaan logo,
2048x1152 px. Kuvia voi olla useampia. Jos mainostaja ei toimita pääkuvaa,
käytetään kuvapankin kuvia. MTV ehdottaa käytettäviä kuvia asiakkaalle.
Syvätty kuva asiakkaan logosta toimitetaan .psd-, .png-, .gif- tai .jpg muodossa.

• Tili/@/#, joka tägätään tai joka muutoin on mukana postauksessa
• Kuvakoko:
• Facebookissa leveydeltään 720, 960 tai 2048 px, lisätiedot
tästä
• Instagramissa 320–1080 px välillä kuvasuhteen ollessa
1,91:1–4:5 (korkeus välillä 566–1350 px ja leveys 1080 px),
lisätiedot tästä
• Videoissa suosittelemme tekstitystä ja lyhyitä videoita (15–30 s),
eri kuvakokojen lisätiedot tästä

Artikkeliin upotettava video
•
•
•
•
•
•
•
•

Youtube- tai Vimeo-linkki
tiedostomuodot .mp4 tai .mov (H.264)
videon koko 1920 x 1080 px
25 fps
stereo audio 44.1 kHz tai 48 kHz
äänentasot EBU R128 -standardin mukaisesti -23 LUFS
video bitrate 8 000–16 000 kbps
audio bitrate 384 kbps

Artikkelissa käytössä olevat banneripaikat
•
•
•
•

paraati 980x400 px, max. 200 kt
jättiboksi 468x400 px, max. 80 kt
pidennetty suurtaulu 160x600 px, max. 80 kt
mobiparaati 300x300 px, max. 80 kt

Aineistojen toimitus
Kaikki aineistot toimitetaan kolme (3) arkipäivää ennen julkaisua
osoitteeseen paivi.kaskia@mtv.fi.
Sähköpostiin liitettävät tiedot:
• asiakkaan ja kampanjan nimi
• tarvittavat aineistokohtaiset ohjeet
• www-osoite, joihin materiaaleista linkitetään
• seurantatagit, jos ne ovat käytössä
MTV pelillistämisen aineistotiedot ovat
pelikohtaisia ja ne toimitetaan erikseen

