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IT Insider -mediakortti 
IT Insider raportoi it-alan asioista pintaa syvemmältä helposti ymmärrettävästi. Se kertoo lukijoilleen 

ihmisistä ja yrityksistä sekä teknologioista ja tutkimuksesta sekä syvällisesti näiden vaikutuksista 

yhteiskunnan eri osa-alueisiin. IT Insider avaa uusien teknologioiden mahdollisuudet ja 

onnistumistarinat ammattilaisille, liiketoimintamallien uudistajille ja digitalisaation tekijöille. 

 

Digitaalisen tilaustuotteen IT Insiderin kustantaja on Tieto- ja viestintätekniikan ammattilaiset TIVIAn 

omistama TIVIA Infuture Oy.  

 

IT Insiderin kumppanina pääset osaksi modernia, ammattimaista ja kiinnostavaa mediaympäristöä. 

 

 

Kohderyhmät 
Liiketoiminnan uudistajat 

IT-alan kehittäjät  

Ylin johto / yritysten omistajat 

Yritysten tietohallintojohto 

Yhteiskunnan vaikuttajat 

IT-asiantuntijat  

IT:n hyödyntäjät 

Digitalisaation tekijät 

Tietotekniikasta ja sen vaikutuksista kiinnostuneet  

 

Mediamyynti 
Sähköposti:   mika.sainio@mikamainos.fi   

Yhteyshenkilö:   Mika Sainio / 050 528 7782 

Verkkosivusto:   www.mikamainos.fi 

 

Yhteystiedot 
Päätoimittaja:   Mikko Torikka, toimitus@itinsider.fi 

Kustantaja:  TIVIA Infuture Oy 

Käyntiosoite:   Lars Sonckin kaari 12, Espoo 

Sähköposti:   toimitus@itinsider.fi 
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Mainosmuodot ja hinnat 

 

IT Insider tarjoaa useita vaihtoehtoja mainontaan. Alla esimerkkejä vaihtoehdoista, kysy lisää: 

info@mikamainos.fi 

 

 
 
 

Näkyvyyspaketit /  

2 viikkoa 

1 2 3 4 5 koko 

Desktop paraati      980x400 px 

Mobiiliparaati      300x300 px 

Desktop palstaboksi      300x300 px 

Mobiiliboksi      300x300 px 

Uutiskirje       300x300 px 

Kumppaniartikkeli*      - 

 1200 € 790 € 590 € 500 € 990 €  

 

         

       *kts. lisää Kumppaniartikkeleista ja aineisto-ohjeista seuraavalla sivulla 
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Sisältöyhteistyö: kumppaniartikkelit ja -blogit 

Kumppaniartikkeleilla nostat natiivimainonnan keinoin teille tärkeitä asioita esiin. Uutisvirran mukana 

julkaistuna ja hyvin rakennettuna kumppaniartikkelin parissa viihtyy samaan tapaan kuin IT Insiderin 

muidenkin juttujen. Artikkeleilla voit mm. rakentaa brändiä, nostaa esiin puheenaiheita ja vahvistaa 

yritys/työnantajakuvaanne. 

 

Kumppaniblogilla voit kirjoittaa henkilökohtaisemmin sinulle, yrityksellesi ja alalle tärkeistä asioista. 

 

Tarvittaessa autamme sekä artikkeleiden että blogien konseptoinnissa, sisältövalinnoissa, editoinnissa ja 

kirjoittamisessa erikseen sovittavalla hinnalla.  

 

Kumppanisisällöt merkitään aina sanoilla: Kaupallinen yhteistyö ja erotetaan omalla taustavärillä.  

Kumppanisisällöt näkyvät uutisvirrassa (3. artikkelipaikka)  ja Kumppanisisältöosiossa sekä nostetaan 

uutiskirjeen mukana. Tutustu Kumppaniartikkeleihin: itinsider.fi/kumppanisisallot 

 

 

  

 

 
 

 
 

 

Aineisto-ohjeet  
Display-mainonnan materiaalit tulee toimittaa viimeistään neljä arkipäivää ja  

sisältöyhteistyön ratkaisut viikko ennen kampanjan alkua osoitteeseen: info@mikamainos.fi 

 

Ilmoita aineiston toimituksen yhteydessä: 

- Mainostajan nimi 

- Kampanja-aika 

- Mainospaikka 

- URL-osoite (johon mainoksesta ohjataan) 

- Materiaalin toimittajan yhteystiedot 

 

Mainosaineistot voidaan toimittaa kuvatiedostoina (jpg, gif ja png) tai zip-tiedostoina.  

Aineistojen tulee olla HTTPS-yhteensopivia. Tiedostokoko max. 1 Mb. 

 

Hintoihin lisätään arvonlisävero 24 %. IT Insiderilla on oikeus muuttaa hintoja kalenterivuoden aikana. 

 

Kumppaniartikkelit    1000 € 

Kumppaniblogi    1000 € 

 

 

IT Insiderin lukuoikeudet henkilöstölle: 

25 € / hlö / vuositilaus (norm. hinta 59 €) 
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