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Tyypillinen lukijamme on 25-44 
-vuotias matkailusta ja elämyksistä 

kiinnostunut nainen.



Suosittu matkailumedia,

joka tavoittaa jopa 

120.000 
Tallinnasta ja elämyksistä 

kiinnostunutta suomalaista kuukaudessa!

parastatallinnassa.com

Lukijoitamme kiinnostaa...
Matkustaminen Euroopassa, ruoka ja ruoanlaitto, TV, media ja viihde, 

ostokset, kauneus ja terveys, lifestyle ja lemmikit.

 ONLINE MEDIA 50.000 VIERAILUA KUUKAUDESSA

   78,5% NAISIA        21,5% MIEHIÄ

   PAINETTU MATKAOPAS 30.000 KPL KUUKAUDESSA

   HELSINGIN ALUE, TAMPERE, TURKU, OULU, JYVÄSKYLÄ, LAHTI, KUOPIO, PORI

 SOSIAALINEN MEDIA 60.000 REAKTIOTA KUUKAUDESSA

   18-24 (6%)   65+ (15%)  45-54 (20%)  35-44 (36%)  25-34 (23%)



Toteutamme myös Some-kampanjoita.

HOT!



Suosittu matkailumedia,

joka tavoittaa jopa 

120.000 
Tallinnasta kiinnostunutta 

suomalaiskontaktia kuukaudessa!

Lukijoitamme kiinnostaa...
Matkustaminen Euroopassa, ruoka ja ruoanlaitto, TV, media 

ja viihde, ostokset, kauneus ja terveys, lifestyle ja lemmikit.

 ONLINE MEDIA 50.000 PAGEVIEWS / MONTH

   78,5% WOMEN        21,5% MEN

   GUIDE BOOK 30.000 PCS / MONTH

   HELSINKI AREA, TAMPERE, TURKU, OULU, JYVÄSKYLÄ, LAHTI, KUOPIO, PORI

 SOCIAL MEDIA 60.000 IMPRESSIONS / MONTH

   18-24 (6%)   65+ (15%)  45-54 (20%)  35-44 (36%)  25-34 (23%)

Sisältömarkkinointi

Mainostusmuoto, missä yrityksestäsi ja palveluistasi 
tuotetaan kohderyhmän arvostamaa, sekä sille hyödyllistä 
ja johdonmukaista markkinointisisältöä sivustollamme.

Sisältömarkkinoinnin avulla saat tuotteesi tai palvelusi osaksi 

sivustomme luonnollista sisältöä. Kokenut sisältötiimimme suunnittelee 

kiinnostavan kokonaisuuden nettisivustollemme ja somekanaviimme. 

Sisältömarkkinointi soveltuu hyvin niin pitkäkestoiseen brändin 

rakennukseen kuin täsmätiedotukseen halutuista aiheista.

Sisältökampanjat pitävät sisällään artikkeleiden nostot Facebook 

ja Instagram -kanavissamme 4 kertaa vuodessa sekä maksettua 

sosiaalisen median mainontaa tavoittamaan sopivaa kohderyhmää myös 

jatkuvasti kasvavan seuraajamäärämme lisäksi.

Parasta Tallinnassa Sisältökampanja 
•  Toimittajan vierailu, valokuvaus sekä sisältöartikkelin tuotanto.

•  Ohjaus palveluihisi, linkki, yhteystiedot , kartta ja hashtagit.

•  4X kohderyhmän aktivointi Facebook ja Instagram -julkaisuilla. 

Parasta Tallinnassa Somekampanja 
•  Toimittajan vierailu ja valokuvaus.

•  Facebook ja Instagram -julkaisut yrityksesi hashtageilla.



Mainosbannerit

Sivustomme bannerit tavoittavat kohderyhmäsi 
mielenkiintoisen sisällön, tiedonhaun ja lukuhetken yhteydessä 

kiinteään kuukausihintaan. 

Eri kokoiset mainostaulut sekä mainos pop-upit sijaitsevat kattavasti 

eri puolilla sivustoa ja niillä ajetaan kaikkien mainostajien bannereita 

tasavertaisessa rotaatiossa.

Parasta Tallinnassa Bannerikampanja (1 kuukausi)
•  Tavoita kohderyhmäsi näyttävällä bannerilla

•  Tavoittaa jopa 50.000 selaajaa / kk.

•  Aineiston valmistus tarvittaessa kauttamme.



Sponsoroitu kilpailu

Herätä kohderyhmäsi mielenkiinto hauskalla kilpailulla ja 
tarjoamalla Tallinna-aiheinen matkapalkinto, esim. päiväristeily, 

viikonloppumatka, tapahtumamatka jne. 

Ideoimme, rakennamme ja julkaisemme kilpailun sivustollamme 

ja markkinoimme sitä some-kanavissamme aktivoiden lukijoita 

osallistumaan sekä jakamaan kampanjaa. Kilpailukampanjan 

kokonaishintaan vaikuttaa palkinnon arvo sekä muut järjestelykulut.

Parasta Tallinnassa sponsoroitu kilpailu
•  Hyvin toteutettu kilpailu leviää sosiaalisessa mediassa nopeasti 

 laajalle ja tukee positiivista brändimielikuvaa



Vaikuttajamarkkinointi

Tilaa kohderyhmäsi palvoma sosiaalisen median vaikuttaja 
tekemään takuuviraalia sisältöä.

Kutsu suomalainen tai kansainvälinen sosiaalisen median vaikuttaja 

tai julkisuuden henkilö tutustumaan yritykseesi ja palveluihisi sekä 

jakamaan kokemuksensa niin meidän kautta kuin suoraan omalle 

seuraajakunnalleen. Vaikuttajamarkkinointikampanjan kokonaishintaan 

vaikuttaa palkkio, matka- ja muut järjestelykulut.

Parasta Tallinnassa vaikuttajamarkkinointi
•  Vaikuttajamarkkinointi on tehokas tapa tavoittaa kuluttajia aidolla 

 ja vuorovaikutteiselle tavalla.

super!



Painettu matkaopas

Varaa paikkasi painetussa matkaoppaassamme, joka 
julkaistaan kaikkina sesonkeina 30.000 kpl painoksina.

Taskukokoisen matkaoppaan jakelu tapahtuu sataman läheisyydessä 

Tallinnaan saapuville suomalaismatkustajille, sekä valikoiduissa 

jakelupisteissä ympäri kaupunkia.

Kompaktin kokonsa ansiosta tyylikäs matkaoppaamme päätyy usein 

myös kotimatkallekin luettavaksi, seuraavaa reissua silmällä pitäen.

Tulossa 2021



Vaikka Tallinnassa on monen monta eri tyylistä ja makuista 
ravintolaa, alkuperältään virolaista ruokaa tarjoilevia paikkoja 
ei löydy kovin montaa. Virolaiset raaka-aineet ovat puhtaita ja 
laadukkaita, joten makumatka virolaiseen keittiöön palkitsee. 

Modernia virolaista ruokaa eurooppalaisella twistillä tarjoileva Stenhus sekä 

perinteistä virolaista kotiruokaa tarjoileva Kuldse Notsu Kõrts eli Golden 

Piglet Inn tarjoavat mainion läpileikkauksen virolaiseen ruokaan. Ravintoloita 

yhdistävät virolaista alkuperää olevat raaka-aineet sekä se, että ne molemmat 

ovat Schlössle Hotel Groupiin kuuluvien hotellien ravintoloita. Mikäli haluat 

sukeltaa syvälle virolaiseen ruokakulttuurin, kannattaa käydä kokemassa 

ravintoloiden tarjoamat hyvin erilaiset, mutta herkulliset elämykset.

   STENHUS RESTAURANT

Virolaista ruokaa kahdella eri 
tyylillä – koe molemmat!

Pühavaimu 13-15 stenhusrestaurant.ee

ESIMERKKI painetun matkaoppaan sivuista.



Ruokaa maailman parhaimpiin 
kuuluvan hotellin ravintolasta

Vanhan kaupungin rauhallisella Pühavaimu 
-kadulla sijaitsevaan ravintola Stenhusiin 
ei vahingossa eksy. Kadulla liehuvat liput 
ja kauniisti asetellut kasvit koristavat 
sisäänkäyntiä, joka on juuri niin arvokkaan 
diskreetti, kuin viiden tähden hotellilta voi 
odottaa. Näiden ovien takaa löytyy myös 
Stenhus, joka on maailman arvostetuimpien 
luksushotellien, The Leading Hotels of the 
World -listallakin olevan Schlössle Hotellin 
ravintola. 

Golden Piglet - näkymä perinteiseen 
virolaiseen ruokapöytään

Perinteistä virolaista kotiruokaa tarjoileva 
Golden Piglet Inn sijaitsee myös Tallin-
nan kauniissa vanhassa kaupungissa, vain 
kivenheiton päässä vilkkaalta Raatihuo-
neentorilta. Se on kaupungin vanhimman 
hotellin, St. Petersbourgin ravintola, joka 
kuuluu niin ikään Schlössle Hotel Groupiin. 
Tämä vanhan kaupungin paraatipaikalla si-
jaitseva ravintola keskittyy taas hyvin perin-
teiseen virolaiseen kotiruokaan.

Stenhusin sisäpihalla on satumaisen kaunis puutarhaterassi.

   GOLDEN PIGLET INN Dunkri 8 hotelstpetersbourg.comstenhusrestaurant.ee

ESIMERKKI

painetun

matkaoppaan

sivuista.



MYYNTI

info@parastatallinnassa.com
+372 5837 2628


