
Mediakortti 2020 



Suomen suurimmaksi nouseva itsenäinen vaihtoehtoisen musiikin portaali. 
Sivulta löydät ajankohtaisimmat uutiset, mielenkiintoisia haastatteluita, 
sekä syväluotaavia artikkeleita. Kaikkea indiestä black metaliin. 

Kaaoszinen yli 100 toimittajan ja kuvaajan yhteisö palvelee suomalaista 
asialleen omistautunutta ja aktiivista yleisöä kaikissa merkittävissä 
digitaalisilla kanavilla ja alustoilla. Kehitämme tuotteitamme ja 
palvelujamme jatkuvasti ja uskomme vahvasti siihen, että mainonta 
vaikuttaa paremmin yleisölleen tärkeän sisällön yhteydessä. 

 

Rakkaudesta lajiin. Kaaoszine. 



Keskimääräisesti kuukaudessa 

 

250 000 kävijää 

 

800 000 sivulatausta 

 

LÄHDE Google Analytics, 2020/tammikuu 

KÄVIJÄMÄÄRÄT 



KÄVIJÖIDEN TIEDOT 

SUKUPUOLI IKÄJAKAUMA LAITTEET 

Mobiili 
75.0% 
 
Työpöytä 
20.8% 
 
Tabletit 
4.2% 
 
 



SOSIAALISET MEDIAT 

Facebook 

Tykkääjiä Tavoitettavuus Sitoutuminen 

40 000 450 000 / kk 600 000 / kk 

YouTube 

Tilaajia Näyttömäärät  Näyttöjä / kk 

10 000 5 miljoonaa 100 000 / kk 

Instagram seuraajia 14 000  



BANNERIPAIKAT 
Sivustolla myynnissä olevat mainospaikat 

Mainospaikka Koko Etusivu Artikkelisivu 

Paraati 980x400 x x 

Panoraama 980x120 x x 

Tapetti (vain panoraaman kanssa) ks. erillinen ohjeistus x 

Puolisivu 300x600 x x 

Mobiiliparaati 
 
Mobiilipanoraama 

300x300 
 
300x75 

x 
 
x 

x 
 
x 

MYYNTIEHDOT Mediatoimistoalennus 15%. Kaikkiin hintoihin lisätään alv. 24 %.  
Oikeus hinnanmuutoksiin pidätetään. 



MAINOSPAIKAT 
Mainosten sijoittelu, koko ja tiedostomuodot 

KOKO 980x400 

SIJAINTI Etusivu, Artikkelisivu 

MUOTO JPG, GIF, HTML5 

PARAATI 

KOKO 980x120-400 

SIJAINTI Etusivu, Artikkelisivu 

MUOTO JPG, GIF, HTML5 

PANORAAMA 

KOKO 300x600 

SIJAINTI Etusivu, Artikkelisivu 

MUOTO JPG, GIF, HTML5 

PUOLISIVU 



MAINOSPAIKAT 
Mainosten sijoittelu, koko ja tiedostomuodot 

KOKO 300x300 

SIJAINTI Etusivu, Artikkelisivu 

MUOTO JPG, GIF, HTML5 

MOBIILIPARAATI 

KOKO 300x75-300 

SIJAINTI Etusivu, Artikkelisivu 

MUOTO JPG, GIF, HTML5 

MOBIILIPANORAAMA 



Mainospaketit 



KULTA PAKETTI 
• Pakettiin kuuluu tiivis yhteistyö Kaaoszinen / tapahtumajärjestäjän välillä aina 

bändien julkistuksesta jälkimarkkinointiin asti. 
• Mainosnäytöt 2 x hopea paketti eli 400 000 mainosnäyttöä kontaktitakuulla. 
• Kaaoszinen take over 1kk. 

• Ennakkohaastattelut festivaalista 5 kpl + kattava festivaaliennakko. 

• Kaaoszinen räätälöity uutiskirje tapahtumasta n. 2 viikkoa ennen tapahtumaa 
uutiskirjeen tilaajille.  

• Facebook -kansikuva 1 kk. 
• Kilpailu tapahtumaan liittyen. 

• Uutistiedotteet ennakkona ja niiden levitys pitkin FB / Instagram / Twitter. Myös 
sponsoroitu julkaisu mahdollinen. 

• Hinta: 4000 euroa + ALV 24 % netto + 15 lippua Kaaoszinen käyttöön 



HOPEA PAKETTI 

• 200 000 mainosnäyttöä kontaktitakuulla 

• Noin 2-3 viikkoa kestävä kampanja, joka tavoittaa arviolta 100 000 eri lukijaa 

• 50000 mobiiliparaati (300x300 etusivun ylälaitaan) 

• 50000 desktop paraati (980x400 avausnäytölle) 

• 50000 desktop panoraama (980x400 tekstiin) 

• 50000 mobiili panoraama (300x300 tekstiin) 

• Kaaoszinen takeover 2 viikkoa 

• Uutistiedotteet ennakkona ja niiden levitys pitkin FB / Instagram / Twitter. Myös 

sponsoroitu julkaisu mahdollinen. 

• Kilpailu tapahtumaan liittyen. 

• Hinta: 1500 euroa + ALV 24 % netto + 15 lippua Kaaoszinen käyttöön 



PRONSSI PAKETTI 

• 100 000 mainosnäyttöä kontaktitakuulla 

• Noin 2 viikkoa kestävä kampanja, joka tavoittaa arviolta 45 000 eri lukijaa 

• 20000 mobiiliparaati (300x300 etusivun ylälaitaan) 

• 20000 desktop paraati (980x400 avausnäytölle) 

• 30000 desktop panoraama (980x400 tekstiin) 

• 30000 mobiili panoraama (300x300 tekstiin) 

• Uutistiedotteet ennakkona ja niiden levitys pitkin FB / Instagram / Twitter. Myös 

sponsoroitu julkaisu mahdollinen. 

• Kilpailu tapahtumaan liittyen. 

• Hinta: 600 euroa + ALV 24 % netto + 8 lippua Kaaoszinen käyttöön 



KLUBI PAKETTI 

• 50 000 mainosnäyttöä kontaktitakuulla 

• Noin 1-2 viikkoa kestävä kampanja, joka tavoittaa arviolta 25 000 eri lukijaa 

• 10000 mobiiliparaati (300x300 sivun ylälaitaan) 

• 20000 mobiili panoraama (300x300 alemmas tekstiin) 

• 20000 desktop puolisivu 2 (300x600 alemmas tekstiin) 

• Uutistiedotteet ennakkona ja niiden levitys pitkin FB / Instagram / Twitter. Myös 

sponsoroitu julkaisu mahdollinen. 

• Hinta: 250 euroa + ALV 24 % netto + 6 lippua Kaaoszinen käyttöön 



MAJOR PAKETTI 

• 45 000 mainosnäyttöä kontaktitakuulla 

• Noin 1-2 viikkoa kestävä kampanja, joka tavoittaa arviolta 25 000 eri lukijaa 

• 10000 mobiiliparaati (300x300 etusivun ylälaitaan) 

• 25000 mobiili panoraama (300x300 tekstiin) 

• 10000 desktop paraati (980x400 paraati) 

•  Ennakkohaastattelu albumiin liittyen + levyarvostelu. 

•  Facebook -kansikuva 1 viikko. 

• Uutistiedotteet ennakkona ja niiden levitys pitkin FB / Instagram / Twitter. Myös 

sponsoroitu julkaisu mahdollinen. 

•  Hinta 600 euroa + ALV 24 % netto. (Alennus - 48 %) 



INDIE PAKETTI 

• 25 000 mainosnäyttöä kontaktitakuulla 

• Noin 1 viikon kestävä kampanja, joka tavoittaa arviolta 15 000 eri lukijaa: 

• 15000 mobiilipanoraama tekstiin (300x300) 

• 10000 desktop alempi puolisivu (300x600 tekstiin) 

• Uutistiedotteet albumista ennakkona ja niiden levitys pitkin Facebook / Instagram 

/ Twitter. Myös sponsoroitu julkaisu mahdollinen. 

• Hinta: 250 euroa + ALV 24 % netto. (Alennus - 41 %) 



JÄLKIMARKKINOINTI 

FESTARIPAKETTI 1 AIKAJANA 

ARTISTIT JULKI LIPUNMYYNTI FESTA

RI 

• Kaaoszine kirjoittaa ja julkaisee (3) 
juttua mielenkiintoisimpien artistien 
julkistamisen yhteyteen embargo 
järjestelyllä tai julkistamisen jälkeen. 

• Artikkeleissa linkitys festivaalin 
sivustolle 

 

• Kaksi noin 2 viikon ja 50 000 kontaktin bannerikampanjaa panoraama + 
taustatapetti yhdistelmällä tai mobiilimainoksella esim. lipunmyynnin 
käynnistysvaiheessa ja muussa sopivassa kohdassa. 

• Artisteista muistuttava (tai uuden julkaisusta kertova) artikkeli 
• Linkitykset festivaalin sivustolle tai lipunmyyntiin. 
 

• Festariennakkojuttu ja kaksi festari- tai 
festarikeikka arviota ja/tai kuvagalleriaa. 

• Linkitykset festivaalin sivustolle 

Artikkelit julkaistaan Kaaoszinen Facebookissa. Julkaisumme saavat keskimäärin 4000 näyttöä 

Julkaisemme parhaita festarikuvia Kaaoszinen Instagram-tilillä. Julkaisumme saavat keskimäärin 1500 näyttöä 

Artikkelilinkit ja parhaita kuvia julkaistaan Kaaoszinen Twitter-tilillä. 



Ota yhteyttä 



YHTEYSTIEDOT 
Yhteistyökumppanuudet ja mainosmyynti 

Arto Mäenpää 

050-307 4659 

arto@kaaoszine.fi 

Kaaoszine Oy 

Rovastinpolku 6 

65380 Vaasa 

0503074659 

arto@kaaoszine.fi 


