
Hyvä YouSportin tilaaja!
Suomen urheilukaupan ainoa ammattimedia YouSport siirtyi vuodenvaih-
teessa verkkoon. Tutustu uusiutuneeseen sivustoomme osoitteessa 
www.yousport.fi

Sivustolla on kolme pääkohderyhmää:
• Sport- ja outdoor-brändit
• Aihepiiriä seuraava media ja vaikuttajat
• Suomen markkinasta ja yrityksistä kiinnostuneet ulkomaiset tahot

Voimassa oleva tilauksesi jatkuu, mutta sisältö muuttuu. Aiemmin tuotettu 
printtilehti poistuu ja tilauksen sisältö päivittyy hintoineen ohessa mainit-
tuun, ellet itse meille toisin ilmoita helmikuun 28. päivään mennessä osoit-
teeseen toimitus@yousport.fi.

Brändit, jotka eivät jatka tilausta vuodelle 2022, poistetaan brändiluette-
losta.  Kysymykset aiheesta voi lähettää sähköpostilla: toimitus@yousport.fi.  

Tarkista! Mikäli yrityksesi tiedot tai logo eivät ole hakemistoissamme 
vielä oikein, pyydämme sinua päivittämään ne, kun saat tänään tunnuk-
sesi palveluun. Tunnus lähetetään yrityksesi antamaan yleiseen sähkö-

postiosoitteeseen.

http://www.yousport.fi


1. YouSport – Urheilukaupan Käsikirja 2022 
(1 kpl) postitettuna helmikuun lopulla.

Mukana olevat yritykset ja brändit saavat 
näkyvyyden myös Suomen yli 240 urheilu-
kaupassa, joihin käsikirja jaetaan veloituk-
setta.

2. Tunnukset yritys- ja bränditietojen päivit-
tämiseen YouSport-verkkopalvelussa.

Tiedot päivittyvät samalla automaattisesti 
sivuston englanninkieliseen osioon.

Yritykset vastaavat itse tietojen ajankohtai-
suudesta. Samoja tietoja hyödynnetään seu-
raavan vuoden Käsikirjan printtiversiossa.

Helmikuun lopussa lähetettä-
vän uuden vuositilauslaskun 
summa brändeille on € 150 + alv.
 

Monibränditalon lisäbrändien 
näkyvyyden vuosihinta Brändi-
hakemistossa: à € 95 + alv.
 

YouSport lähettää monibrändi-
taloille erillisen tiedustelun eri 
lisätuotemerkeistä.

Jatketaan yhdessä suomalaisen 
sportti- ja outdoor-kaupan 
edistämistä!

YouSportin toimitus
toimitus@yousport.fi

Yllä esimerkki Brändihakemisto-sivun tulok-
sista hakusanalla ”Merrell”.

YouSport-vuositilauksen sisältö 
vuonna 2022

ja -videot saavat näkyvyyttä myös YouSpor-
tin kuukausittaisessa uutiskirjeessä, jonka 
yleisö on tällä hetkellä hieman alle 1 000 
urheilualaa seuraavaa sportin, outdoorin ja 
median ammattilaista.

4.  Brändin logo ja sivustolinkki Boxi-banne-
rissa (300x250 px). Brändien logot näkyvät 
satunnaisrotaatiolla: logo vaihtuu aina sivu-
latauksella. Näkyvyysajankohdat arvotaan 
ketään suosimatta. Boxi-banneri muodostuu 
automaatiolla Brändirekisterissä olevasta 
brändin logosta ja sivustolinkistä. Yritys voi 
itse päivittää haluamansa tiedot Brändirekis-
teriin.

5.  YouSport-uutiskirje kerran kuukaudessa; 
lisäksi alan tuoreimmat uutiset YouSport- 
sivuston Ajankohtaista-osiossa viikoittain.

3. Tiedote- ja videopalvelussa yritys voi jul-
kaista 4 tiedotetta tai videota vuodessa. Lisä-
maksusta voi julkaista useampia, ks. Verkko-
kauppa osoitteessa www.yousport.fi.

Julkaistuista tiedotteista kerrotaan medial-
le ja vaikuttajille koostetiedotteessa kerran 
kuukaudessa. Sen tuottaa YouSportin kustan-
taja viestintätoimisto Akvamariini.

Ensimmäisen kerran mediatiedote lähetetään 
maaliskuussa: mukaan pääsevät ne tiedot-
teet, jotka yritykset ovat siihen mennessä 
sijoittaneet Tiedotepalveluumme osoitteessa 
https://yousport.fi/sporttitiedotteet-ja-vi-
deot/.

Tiedotepalveluun sijoitetut uutuustiedotteet 
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