
SUORA
VALMIS

KUSTANNUSTEHOKASTA MAINONTAA



VALMISSUORA – HELPPOA JA TEHOKASTA
Kohderyhmäsi kotiosoitteeseen jaettu esite tai lehti on tehokas tapa toteuttaa 
viestintää ja mainontaa. Voit esittää asian juuri sillä laajuudella mitä siihen tarvi-
taan. Onpa kyseessä tuote tai palvelu, myymälän avajaiset, malliston esittely, tar-
jouskampanja, varaston loppuunmyynti, kutsu... kotiin jaettu suora kolahtaa aina.

Seuraavilla sivuilla esitelty valmissuoravalikoima on tehty helpottamaan työtäsi 
mainostajana. Monipuoliset rakennemallit kattavat tuotteet A5-pikkuesitteestä 
isoon 8-sivuiseen broadsheet-lehteen. Kauttamme saat myös useampi sivuiset 
lehdet ym. laajemmat painotuotteet. Edulliset hinnat sisältävät painatuksen ja ja-
kelun, joten valmissuoralla toteutettu mainonta on helppo budjetoida. 

Valmissuora sopii myös nopeaan reagointiin. Valtakunnallinen kampanja toteu-
tuu jopa viikossa avaimet käteen -periaatteella. Tutustu ja kysy lisää! 

SUORAMAINONNAN AMMATTILAINEN APUNASI
Olemme osoitteettoman suorajakelun johtava toimija, jolta saat kaiken tarvitse-
masi suoramainonnan suunnitteluun ja toteutukseen. Tarjoamme alueellisen ja val-
takunnallisen suorajakelun lisäksi kaikki kuluttajasuoran kampanjapalvelut suunnit-
telusta painatukseen, jakeluun ja analyyseihin. Meidän kauttamme saat apua myös 
mainossuunnitteluun. Tutustu lisää osoitteessa www.suoramainonta.fi.

VÄRIEN ILMOITTAMINEN PAINOPINNALLA:
1/0 = paperiarkin päällipuoli painettu yhdellä värillä (esim. 1-puolinen kopio)
1/1 = paperiarkin molemmat puolet yhdellä värillä painettuna (2-puolinen kopio)
4/0 = päällipuoli nelivärisenä
4/4 = molemmat puolet nelivärisenä
4/1 = päällipuoli nelivärisenä, taustapuoli yhdellä värillä



A5

2 sivua

4/0- tai 4/4-värinen

Vakiopaperi: G-Print 115 g paperi

Otsikko
1!

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adip-
isicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt 
ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim 
ad minim veniam, quis nostrud exercitation ul-

LOGO

210 mm 

148 mm 

A5

MALLIESIMERKKI
A5 PYSTY



A4
297 mm 

210 mm 

A4

2 sivua

4/0- tai 4/4-värinen

Vakiopaperi: G-Print 115 g paperi

alkae
n

50  €
/h

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor in-

cididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exer-

citation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor 

in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur. Excepteur sint oc-

caecat cupidatat non proident, sunt in culpa qui officia deserunt mollit anim id est laborum.”OTSIK
KO

MUISTA TARJOUS!



A4
4-SIVUINEN

OtsikkoOtsikko
0,99

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adip-
isicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt 
ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad 

1,99
Lorem ipsum dolor sit amet, 
consectetur adipisicing elit, sed 
do eiusmod tempor incididunt 

Market
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna 
aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. 

0,99
Lorem ipsum dolor sit amet, 
consectetur adipisicing elit, sed 
do eiusmod tempor incididunt 

2,99

297 mm 

210 mm 

A4
4-SIVUINEN

4/4-värinen

Vakiopaperi: Art Silk 100 g paperi

SISÄLLÄ AUKEAMAN 
VERRAN TILAA.



MAXI-  

4/0- tai 4/4-värinen

Vakiopaperi: G-Print 150 g paperi
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amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna 
aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea 

Uusi koti

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisic-
ing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut la-

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur 
adipisicing elit, sed do eiusmod tempor 

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisic-
ing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut la-

329 mm 

234 mm 

A4MAXI-A4

HUOMIOTA HERÄTTÄVÄN 
ISO!

A4



FLYER

4/0- tai 4/4-värinen

Vakiopaperi: Art Silk 200 g paperi

BAD
hair
day?

Kampaamo Good Hair

348 mm 

150 mm 

FLYER
MAXI

ISO KORTTI!MAXI  



TABLOID

400 mm 

280 mm 

TABLOID

sivumäärä 4 tai 8

4/0- tai 4/4-värinen

Vakiopaperit: 

Erikoissanomalehtipaperi 55 g 

paperi, kevyesti päällystetty 45 g 

paperi

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adip-
isicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt 
ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim 

999,-

OTSIKKO Ale

Ale

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur 
adipisicing elit, sed do eiusmod tempor in-
cididunt ut labore et dolore magna aliqua. 

399,-Ale
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur 
adipisicing elit, sed do eiusmod tempor in-
cididunt ut labore et dolore magna aliqua. 

399,-Ale

KOOLTAAN KUIN
ILTAPÄIVÄLEHTI.



BROAD
SHEET

560 mm 

400 mm 

BROADSHEET

4–8 sivua

4/4-värinen

Vakiopaperit: 

Erikoissanomalehtipaperi 55 g 

paperi, kevyesti päällystetty 45 g 

paperi

OTSIKKO
Lorem ipsum dolor sit amet, con-
sectetur adipisicing elit, sed do 
eiusmod tempor incididunt ut la-
bore et dolore magna aliqua. Ut 
enim ad minim veniam, quis nos-
trud exercitation ullamco laboris 
nisi ut aliquip ex ea commodo 
consequat. Duis aute irure dolor 
in reprehenderit in voluptate velit 
esse cillum dolore eu fugiat nulla 
pariatur. Excepteur sint occaecat 
cupidatat non proident, sunt in 
culpa qui officia deserunt mollit 
anim id est laborum.”Lorem ip-
sum dolor sit amet, consectetur 
adipisicing elit, sed do eiusmod 
tempor incididunt ut labore et 
dolore magna aliqua. Ut enim 
ad minim veniam, quis nostrud 
exercitation ullamco laboris nisi 
ut aliquip ex ea commodo con-
sequat. Duis aute irure dolor in 
reprehenderit in voluptate velit 
esse cillum dolore eu fugiat nulla 
pariatur. Excepteur sint occaecat 
cupidatat non proident, sunt in 
culpa qui officia deserunt mollit 
anim id est laborum.”Lorem ip-
sum dolor sit amet, consectetur 
adipisicing elit, sed do eiusmod 
tempor incididunt ut labore et 
dolore magna aliqua. Ut enim 

Lorem ipsum dolor sit amet, con-
sectetur adipisicing elit, sed do 

OTSIKKO

OTSIKKO
Lorem ipsum dolor sit amet, con-
sectetur adipisicing elit, sed do 

OTSIKKO
Lorem ipsum dolor sit amet, con-
sectetur adipisicing elit, sed do 

OTSIKKO

2011

59.000 129.000 79.000

MITOILTAAN KUIN 
PERINTEINEN

SANOMALEHTI.



SSM-Jakeluryhmään kuuluvat yritykset:

Jakelukulma  Oy, Forssa | Helsingin  Jakelu-Expert Oy, Helsinki | Joensuun  Ykkösjakelut  Oy, Joensuu | Jyväskylän Jakelut Oy, 
Jyväskylä | Jakelumasters  Oy, Kajaani | Karjaan  Offsetpaino  Oy, Karjaa | P-S Suorajakelu Oy, Kemi | Kokkolan Jakelu  Oy, Kokkola 
Jakelusuora  Oy, Kotka | Jakelusuora   Oy, Kouvola / Koria | Suora  Lähetys  Oy, Kuopio | Lahden  Jakelut  Oy, Lahti | Jakelusuora  Oy, 
Lappeenranta | L-U Mainosjakelu  Oy, Lohja / Muijala | Suora  Lähetys  Oy, Mikkeli | Oulu-Suorajakelu  Oy, Oulu | Pasi-Jakelut Oy, 
Pietarsaari | Porin Jakelukeskus  Oy, Pori | Porvoon Mediajakelut Oy, Porvoo | P-S Suorajakelu Oy, Rovaniemi | Salo-Suorajakelu Oy, 
Salo | Suora Lähetys  Oy, Savonlinna | Jakelu-Ässät  Oy, Seinäjoki | Tampereen Ykkösjakelut Oy, Tampere | Turku – Palvelu Oy, Turku
Uu-Korihait  Ry, Uusikaupunki | Pasi-Jakelut  Oy, Vaasa | Jakelujuniorit  Oy, Vantaa

Suomen Suoramainonta 
Hankasuontie 3, 00390 Helsinki | Puh. 09 561 56 400
info@suoramainonta.fi | www.suoramainonta.fi


