
Urheilukaupan ammattimedia YouSport verkkoon vuonna 2022:

YouSport.fi-hakemistot jatkossa

Uudenlaisella vuosisopimuksella kattava brändinäkyvyys
Ajat muuttuvat, ja niin myös urheilukaupan ammattilaisten toiveet ja tavat. Painettu YouSport- 
lehti lakkaa ilmestymästä. Urheilukaupan uutiset ja uusimmat tiedotteet ovat 1.1.2022 alkaen  
luettavissa YouSport.fi-sivustolta.

Sporttibrändin kannattaa näkyä, kun toimialalla etsitään brändejä, tekijöitä ja tavarantoimittajia. Uusi 
YouSport.fi-sivusto on sporttikaupan ammattilaisten oma ammattimedia. Uudistuksessa se rakennetaan 
b2b-myynnin ja -ostamisen käteväksi apuvälineeksi, ja sen uusia kohderyhmiä ovat myös media ja some-
vaikuttajat. Sivuston löytänevät myös sportin hevijuuserit. Ulkomaiset tahot voivat käyttää Yrityshake- 
mistoa myös englanniksi.

YouSport.fi tarjoaa urheilukaupan yrityksille ja brändeille monipuolisen ja kattavan näkyvyyden sekä urhei-
lukaupan, muiden ammattilaisten että jatkossa myös median keskuudessa.

• Brändihakemisto
• Yrityshakemisto
• Urheilukaupan myymälähakemisto
• Tiedote- ja videopalvelu (YouSport viestii uutuustiedotteista ja -videoista medialle ja vaikuttajille 

kuukausittain)
• Lisäksi: uutiset ja tapahtumat

VUOSIPAKETTI
BRÄNDEILLE

YouSportin palvelukokonaisuus
YouSportin nykyiset tilaajat saavat automaattisesti laskun ensi vuoden alussa uudesta palvelukokonaisuu-
desta, joka korvaa vanhan lehtitilauksen, elleivät he peru tilaustaan 31.12.2021 mennessä osoitteeseen 
myynti@yousport.fi.

Palvelu laskutetaan brändiltä jatkossa aina vuoden alussa jatkuvan tilauksen mallilla, ellei tilausta 
erikseen peruta. 

Uuden vuosipaketin hinta on € 150 + alv.



Paketin sisältö

Tervetuloa mukaan muutokseen – kehitämme YouSportia toimialan 
omilla ehdoilla! 
Lisätietoja: myynti@yousport.fi

Painetun käsikirjan ja diginäkyvyyden mediamyyntiä hoitaa 
Saarsalo Oy.
Ota heti yhteys myyntitiimiimme ja varmista näkyvyytesi!

Timo Lepistö
Myyntipäällikkö | Saarsalo Oy
P 044 534 9878 | timo.lepisto@saarsalo.fi

Maria Ahoranta
Myyntiryhmäpäällikkö | Saarsalo Oy 
P 044 243 3519 | maria.ahoranta@saarsalo.fi

Sporttisin terveisin, kuinkas muuten!

YouSportin toimitus
YouSport c/o viestintätoimisto Akvamariini
Antinkatu 3 D, 00100 Helsinki | yousport.fi
P 045 256 5135 | toimitus@yousport.fi

1. Näkyvyys Brändihakemistossa. Monibränditalon lisäbrändien 
hinta: -25 % perushinnasta € 150 + alv

2. YouSport – Urheilukaupan Käsikirja 2022 (1 kpl) postitettuna 

3. Tunnukset yritys- ja bränditietojen päivittämiseen 
YouSport-verkkopalvelussa. Tiedot päivittyvät samalla auto-
maattisesti sivuston englanninkieliseen osioon. Yritykset vas-
taavat itse tietojen ajankohtaisuudesta. Samoja tietoja hyödyn-
netään myös seuraavan vuoden Käsikirjan printtiversiossa.

4. Tiedote- ja videopalvelussa yritys voi julkaista 4 tiedotetta tai 
videota vuodessa. Lisämaksusta voi julkaista useampia.  
  •    Julkaistuista tiedotteista kerrotaan medialle ja vaikutta- 
        jille erikseen lähetettävässä koostetiedotteessa kerran 
        kuukaudessa. Koosteen tuottaa YouSportin kustantaja  
        viestintätoimisto Akvamariini. 
  •    Uutuustiedotteiden ja -videoiden näkyvyys myös 
        YouSportin kuukausittaisessa uutiskirjeessä. 

5. YouSportia tilaavien brändien logot linkkeineen pyörivät 
Boxi-bannerissa (300x250 px) muiden YouSport-tilaajien 
logojen kanssa vuoden ajan satunnaisessa järjestyksessä

6. YouSport-uutiskirje kerran kuukaudessa.


