
YOUSPORT- 
MEDIAKORTTI  
2021

YouSport on suomalaisen urheilukaupan ammattimedia, joka julkaisee sekä 
printissä että verkossa toimialaa kiinnostavia uutisia ja uutuuksia, kertoo 
kansainvälisistä trendeistä ja kotimaan kaupan kuulumisista sekä kehittää 
yhdessä alan toimijoiden kanssa kotimaista urheilukauppaa.

YouSportin kustantajana toimii viestintätoimisto 
Akvamariini, joka tekee tiivistä yhteistyötä Muoti- ja 
urheilukauppa ry:n kanssa.

KUSTANTAJA 
Akvamariini 
Pia Jännes
myynti@akvamariini.fi
Antinkatu 3 D, 
00100 Helsinki
Puh. +358 45 2565 135
www.akvamariini.fi

TOIMITUS
Päätoimittaja  
Thea Ekholm
Puh. 050 3383 184
thea.ekholm@yousport.fi

Toimituksen osoite: 
Antinkatu 3 D,   
00100 Helsinki
www.yousport.fi

ILMOITUSMYYNTI
Timo Lepistö
myyntipäällikkö, 
Saarsalo Oy
Puh. 044 534 9878
timo.lepisto@saarsalo.fi

Asiantuntijatoimittaja  
Jussi Ovaskainen
Puh. 040 5071 007
jussi.ovaskainen@yousport.fi

Maria Ahoranta
myyntiryhmäpäällikkö, 
Saarsalo Oy
Puh. 044 24 33 519
maria.ahoranta@saarsalo.fi

Voit lähettää 
tiedotteita ja 

uutisia 
osoitteeseen

toimitus@
yousport.fi



YOUSPORT-LEHTI
ILMESTYMISPÄIVÄT JA AINEISTOAIKATAULU 2021

2021
Nro  Teema      Varauspäivä Aineistot Ilmestymispäivä

1/21  ISPO ja kansainvälisen     25.1.2021 1.2.2021  26.2.2021
ja  urheilukaupan trendit
käsikirja Talviurheilu 
  

2/21  Amazon & suomalainen verkkokauppa  6.5.2021  12.5.2021 4.6.2021 
  Outdoor, pyöräily, golf 
  

3/21  Kuluttajakäyttäytyminen urheilukaupassa 20.8.2021 27.8.2021 17.9.2021
  Urheilukaupan tekstiilikatsaus
  Sisäpelit
  

4/21   Urheilukaupan     29.10.2021 5.11.2021  26.11.2021
  ketjutoiminta meillä ja muualla
  Jääurheilu

TILAUSHINTA VUONNA 2021
Lehden vuosikerran tilaushinta vuonna 2021 on 75 € ja 
lisätilaukset saman yrityksen henkilökunnalle 59 € / 
kpl. Vuosikertatilaus EU-alueelle 95 € ja muihin maihin 
105 €. Hintoihin lisätään ALV.
Käsikirjan lisäkappaleet á 15 euroa + postimaksu.

ILMOITUSMYYNTI
Timo Lepistö
myyntipäällikkö, 
Saarsalo Oy
Puh. 044 534 9878
timo.lepisto@saarsalo.fi

Maria Ahoranta
myyntiryhmäpäällikkö, 
Saarsalo Oy
Puh. 044 24 33 519
maria.ahoranta@saarsalo.fi

Tilaushintaan kuuluu neljä numeroa printtilehteä, 
YouSport Urheilukaupan Käsikirja, sekä artikkeleiden, 
digilehden ja käsikirjan digiversion lukuoikeus. 
Tilausosoite: myynti@yousport.fi

ILMOITUSHINNAT 2021
Ilmoitustila
(+ 3 mm leikkuuvarat)  Koko   Hinta 

2/1 aukeama   420 x 297 mm  2 860 €
Takakansi    210 x 297 mm  2 460 €
2. ja 3. kansi   210 x 297 mm  2 220 €
1/1 sivu    210 x 297 mm  1 500 €
½ sivu vaaka   210 x 148 mm  1 070 €
½ sivu pysty   105 x 297 mm  1 070 € 
¼ sivu vaaka   210 x 74 mm  690 €
¼ sivu pysty   105 x 148 mm  690 €
1/8 sivu vaaka   105 x 74 mm  520 €

Huomioi: osoitetulostuksen paikka takakannessa, lehden levyinen ja 30 mm 
korkea tila

Hinnat
Kaikkiin hintoihin lisätään ALV. Hinnat perustuvat pdf-aineistoon. Kaikki 
muut tekniset kulut laskutetaan erikseen.
Ilmoitusliitteet
Erilaiset ilmoitusliitteet lehden välissä ovat mahdollisia. Kysy lisää 
vaihtoehdoista mediamyyjältä!
Peruutus ja reklamaatiot
Ilmoitusten peruutukset on tehtävä viimeistään viikkoa ennen 
aineistopäivää. Kirjalliset reklamaatiot 8 päivän kuluessa ilmestymispäivästä. 
Lehden vastuu puutteista ja virheistä julkaistavissa ilmoituksissa on 
enimmillään ilmoituksen hinta.
Maksuehdot
Kustantaja pidättää oikeuden hinta- ja aikataulumuutoksiin. Maksuehto 14 
vrk/netto, viivästyskorko 8 %.
Painosmäärä
Urheilukaupan ammattilehti YouSport on suunnattu alan ammattilaisille, 
kuten urheilubrändeille, urheilukaupan tukku- ja vähittäismyyjille, heidän 
henkilökunnalleen ja alan sidosryhmille. Lehden painosmäärä on 1 000 kpl.
Tekniset tiedot ja ilmoitusten toimitus
Lehden koko 210 x 297 mm, leikkuuvarat + 3 mm, painomenetelmä offset, 
taitto & paino: Menu Meedia. Ilmoitusaineistot toimitetaan digitaalisesti pdf-
formaatissa osoitteeseen myynti@yousport.fi.

Muista  
ammattilehtien 
verovähennys- 

kelpoisuus!



NATIIVIARTIKKELI

Etusivu
Paraati 960€ / kk
Boxi 720€ / kk

Kategoriasivu
Paraati 480€/kk

Boxi 360€/kk

Kaikkiin hintoihin 
lisätään ALV.

BANNERIHINNASTO 2021

Haluatko tavoittaa urheilualan 
ammattilaiset nopeasti ja tehokkaasti?

YouSport-verkkosivusto tarjoaa siihen 
hienon mahdollisuuden.

YouSport.fi-sivustolla on aktiivinen lukijakunta ja par-
haimpina kuukausina sivustolla vierailee jopa 12 000 
lukijaa. Sivusto kertoo urheilusta ja urheiluvälineistä 
kiinnostuneille ammattilaisille alan tuoreet kuulumiset ja 
kiinnostavat tuoteuutiset, joita julkaisemme veloituksetta 
saamiemme tiedotteiden perusteella.

Tekniset tiedot ja toimitus
Toimita paraatibannerista aina kaksi eri kokoa 980x400 px ja 
300x300 px. Boxibannerin koko on 300x250 px. Bannerit toimitetaan 
sähköpostilla osoitteeseen myynti@yousport.fi viimeistään 5 päivää 
ennen kampanjan alkua.

Peruutusehdot
Bannerikampanja on mahdollista peruuttaa 10 päivää ennen sovittua 
kampanjan alkua. 

Ilmoitusaineistot ja muut aineistot toimitetaan sähköpostilla osoitteeseen myynti@yousport.fi

YOUSPORT-VERKKOSIVUSTO

Natiiviartikkeli on huolellisesti laadittu ja lennokkaasti kirjoitettu juttu, jonka erottaa muusta sisällöstä ”Kaupallinen 
yhteistyö” -merkinnästä. Natiiviartikkeli eroaa muusta YouSportin sisällöstä myös siten, että siinä asiakas päättää ja 
hyväksyy sisällön ja toteutuksen.

Natiiviartikkeli 
YouSport-lehdessä

1/1 s

2/1 s

Artikkelin tuotanto

Hinnat

1500 €

2860 €

300 € 

Natiiviartikkeli 
YouSport-sivustolla

Natiiviartikkeli

Artikkelin tuotanto

Hinnat

1500 € / kk (Asiakkaan toimittama valmis 

aineisto ja kuvamateriaali)

300 € (Hinta sisältää natiiviartikkelin 

suunnittelun yhdessä asiakkaan kanssa, 

sen kirjoittamisen ja taiton sekä yhden 

korjauskierroksen. Asiakas toimittaa 

kuvamateriaalin, tarvittaessa voimme 

suositella ammattitaitoista valokuvaajaa)

YouSport-lehdessä julkaistavan natiiviartikkelin pituus 
on enintään 2 500 merkkiä. Lisäksi sivulle mahtuu 1-2 
kuvaa. Jos haluatte julkaista saman natiiviartikkelin 
sekä verkkosivuilla että YouSport-lehdessä, lyhennäm-
me artikkelin toiveidenne mukaan.

Verkkosivustolla julkaistavan natiiviartikkelin pituus on 
enintään 4 000 merkkiä. Lisäksi mukaan mahtuu 
5 kpl kuvia. Natiiviartikkeli on YouSport-sivuston etusi-
vulla sovitun kampanja-ajan. Sen jälkeen se siirtyy jut-
tuarkistoon. Artikkelin linkki toimii kuitenkin edelleen 
ja sinne voi ohjata liikennettä esimerkiksi sosiaalisesta 
mediasta.

(Asiakkaan toimittama valmis 

aineisto ja kuvamateriaali)

(Hinta sisältää natiiviartikkelin 

suunnittelun yhdessä asiakkaan 

kanssa, sen kirjoittamisen ja taiton 

sekä yhden korjauskierroksen. 

Asiakas toimittaa kuvamateriaalin, 

tarvittaessa voimme suositella 

ammattitaitoista valokuvaajaa)

Kysy muista 
verkon vaihto-

ehdoista media-
myyjältä!



AINEISTOVAATIMUKSET
Painokelpoinen pdf-tiedosto toimitetaan sähköpostilla osoitteeseen myynti@yousport.fi.

Kuva- ja logotiedostot: tif., eps., jpg., psd. tai vektorigrafiikkana (Freehand tai Adobe Illustrator). 
Kuvien resoluutio 300 dpi ja CMYK-värierottelu. 

Voit teettää aineiston myös viestintätoimisto Akvamariinissa hintaan 150 € + ALV.
Kokoamme aineistosi (kuvat, logot, teksti) ohjeittesi mukaan. 

YOUSPORT URHEILUKAUPAN KÄSIKIRJA 2021

Vuoden 2021 Käsikirja julkaistaan 
myös Yousport.fi-sivustolla sähköi-
senä versiona.

URHEILUKAUPAN TAPAHTUMAKALENTERI
Käsikirjassa on urheilukaupan 
tapahtumakalenteri, joka on painet-
tu kirjan kalenteriosaan. Se toimii 
sellaisenaan arkisena työkalenterina 
alan toimijoille. 

Ilmoitushinnat 2021
  
Ilmoitustila   Koko  Hinta

Aukeama 2/1 s   256x190  1500 € + ALV
1/1 s    128x190  900 € + ALV
½ s    128x90  600 € + ALV
1/3 s    128x61  350 € + ALV

Ilmoitukset laskutetaan helmikuussa Käsikirjan ilmestymisen 
jälkeen.

YouSport-ammattilehden vuoden 
ensimmäisen numeron yhteydessä 

helmikuussa ilmestyy koko urheilukaupan 
toimialan kattava hakuteos. YouSport 

Urheilukaupan Käsikirja pakkaa yksien 
kansien väliin kaikkien merkittävien 

tavarantoimittajien yhteydet ja 
tuotevalikoimatiedot. Lisäksi se 

tarjoaa paljon urheilukaupan arjessa 
hyödynnettävää tietoa, ja on hakuteoksena 

nettiäkin nopeampi!

URHEILUKAUPAN  
TUOTEMERKKIEN HAKEMISTO
Tuotemerkkihakemisto kertoo yri-
tysesittelyssä mukana olevien tava-
rantoimittajien tuotetarjonnan. Aak-
kosellinen tuotemerkkien hakemisto 
kertoo kunkin tuotteen toimittajan 
yritysnimen, ja sivunumero ohjaa 
kyseessä olevan yrityksen omalle 
sivulle. 

URHEILUKAUPAN YRITYSTEN ESITTELYOSA
Alan yrityksillä on mahdollista ostaa 
Käsikirjaan maksullinen esittely, 
jossa kerrotaan enemmän heidän 
toiminnastaan. Ilmoituksen sivunu-
mero merkitään hakemistoon yri-
tyksen nimen kohdalle. Ilmoitusten 
kokovaihtoehdot ja hinnat ovat alla. 

URHEILUKAUPAN  
TAVARANTOIMITTAJAT
Aakkosellinen yrityshakemisto 
listaa kaikki ne urheilukaupan 
alaan liittyvät yritykset, jotka kir-
jan painoon mennessä ovat olleet 
kustantajan tiedossa. Hakemistossa 
on yrityksen nimen lisäksi osoite ja 
puhelinnumero.

YouSport urheilukaupan Käsikirja 2021
      
Varauspäivä  Aineistot Ilmestymispäivä 

25.1.2021  1.2.2021  26.2.2021 


