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YouSport on uusi 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 &  
ILMOITUSMARKKINOINTI
Akvamariini Porter Novelli
Pia Jännes
myynti@akvamariini.fi
Runeberginkatu 5 B,  
00100 Helsinki
Puh. +358 45 2565 135
www.akvamariini.fi

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

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

Toimituksen osoite: 
Runeberginkatu 5 B,  
00100 Helsinki
www.yousport.fi



TILAUSHINTA VUONNA 2020 
Lehden vuosikerran tilaushinta vuonna 2020 on 75 € 
ja lisätilaukset saman yrityksen henkilökunnalle 59 € 
/ kpl. Vuosikertatilauksen EU-alueelle 95 € ja muihin 
maihin 105 €. Hintoihin lisätään ALV.
Käsikirjan lisäkappaleet á 15 euroa + postimaksu.

Tekniset tiedot
Sivukoko: 210 x 297 mm 
Leikkuuvarat: +3 mm
Painomenetelmä: offset
Ilmoitusaineistot: toimitetaan  
digitaalisesti, pdf-formaatissa  
sähköpostilla osoitteeseen  
myynti@yousport.fi 
Taitto & Paino: Menu Meedia

YOUSPORT-LEHTI

ILMESTYMISPÄIVÄT JA AINEISTOAIKATAULU 2019 & 2020
2019
Nro Teema      Ilmestymispäivä  Aineistot

1/19 Urheilukaupan vastuullisuus   1.12.2019  4.11.2019
 Jääurheilu

2020
1/20 ISPO ja kansainvälisen     26.2.2020  29.1.2020
 urheilukaupan trendit
 Talviurheilu

2/20 Suomalaisen urheilukaupan kilpailukyky  5.6.2020  27.4.2020
 – Miten haastamme kansainväliset  
 kilpailijat? Urheilukaupan suuri  
 tekstiilinumero

3/20 Sponsorointi     14.8.2020  6.7.2020
 Pyöräily & Golf & Outdoor

4/20  Pohjoismainen urheilukauppa    27.11.2020  19.10.2020
 – Mitä voimme oppia naapureilta?
 Jääurheilu

Tilaushintaan kuuluu neljä numeroa printtilehteä, YouSport 
urheilukaupan käsikirja, alan keskeisten tuoteuutisten 
maksuton julkiseminen YouSport-verkkosivustolla sekä 
artikkeleiden, digilehden ja käsikirjan digiversion lukuoikeus. 
Tilausosoite: myynti@yousport.fi

ILMOITUSHINNAT 2020
Ilmoitustila
(+ 3 mm leikkuuvarat)  Koko   Hinta 

2. kansi    210 x 297 mm  2 220 €
3. kansi    210 x297 mm  2 220 €
Takakansi    210 x 297 mm  2 460 €
2/1 aukeama   420 x 297 mm  2 860 €
1/1 sivu    210 x 297 mm  1 500 €
½ s vaaka   210 x 148 mm  1 070 €
½ s pysty   105 x 297 mm  1 070 €
¼ s vaaka   210 x 74 mm  690 €
¼ s pysty   105 x 148 mm  690 €
1/8 s vaaka   105 x 74 mm  520 €

Kaikkiin hintoihin lisätään ALV. 
Hinnat perustuvat tulostusvalmiiseen aineistoon.  
Kaikki muut tekniset kulut laskutetaan erikseen.
Erilaiset ilmoitusliitteet lehden välissä ovat mahdollisia.  
Pyydä tarjous osoitteesta myynti@akvamariini.fi.

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. 

Kustantaja pidättää oikeuden hinta- ja aikataulumuutoksiin.  
Maksuehto 14 vrk/netto, viivästyskorko 8 %.

Painosmäärä
Uusi urheilukaupan ammattilehti YouSport on suunnattu alan 
ammattilaisille, kuten urheilukaupan tukku- ja vähittäismyyjille, 
heidän henkilökunnalleen ja alan sidosryhmille. Lehden 
painosmäärä on 1 000 kpl.

MUISTA  
AMMATTILEHTIEN 
VEROVÄHENNYS- 

KELPOISUUS!



YOUSPORT-VERKKOSIVUSTO

Etusivu
Paraati 480 € / 2 vko
Boxi 360 € / 2 vko
Alareuna 240 € / 2 vko

Kategoriasivu
Paraati 240 € / 2 vko
Boxi 180 € / 2 vko
Alareuna 120 € / 2 vko

Kaikkiin hintoihin 
lisätään ALV.

BANNERIHINNASTO 2020

Haluatko tavoittaa 
urheilualan 
ammattilaiset  
nopeasti ja 
tehokkaasti?  
YouSport-
verkkosivusto 
tarjoaa siihen hienon 
mahdollisuuden. 

Sivusto kertoo urheilusta ja 
urheiluvälineistä kiinnostu-
neille ammattilaisille alan 
tuoreet kuulumiset ja kertoo 
kiinnostavat tuoteuutiset,  
joita julkaisemme veloituk-
setta saamiemme tiedottei-
den perusteella. Voit lähettää 
tiedotteita osoitteeseen  
toimitus@yousport.fi. Sivus-
tolta löytyy lisäksi tuote-
testejä ja alan tapahtuma-
kalenteri, jossa on tietoa alan 
ammattilaisille järjestetyistä 
tapahtumista ja erilaisista 
urheilutapahtumista ympäri 
maata. Sivustolla voi ilmoit-
taa myös ystävämyynneistä 
ja pop up -myymälöistä sekä 
urheilukaupan alan avoimista 
työpaikoista. 

YouSport.fi -sivustolla on 
aktiivinen lukijakunta ja 
parhaimpina kuukausina 
sivustolla vierailee jopa 12 000 
lukijaa. Yhteydenotot  
toimitus@yousport.fi.

Aineistovaatimukset
Toimita mainosbannerista aina kaksi versiota 728x90 px ja 300x250 px. 

Muut aineistot
Artikkeli, tuoteuutuus, tuotetesti, blogikirjoitus 480 € + ALV  
(sisältää tarvittaessa tuotteen kuvaamisen pääkaupunkiseudulla)

Työpaikka-, tapahtuma- ja YSMY-ilmoitus 180 € + ALV

Tuote-esittelyvideo
(sisältää kuvauksen ja editoinnin. Ei sisällä esim. malli-  
tai matkakustannuksia) 1080 € + ALV

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



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 2020

Vuoden 2020 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. 

Sisäsivut  
    Mitat   Hinta

Aukeama 2/1 s   2 x1/1   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.

Uuden 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 toi-
minnastaan. Ilmoituksen sivunume-
ro merkitään hakemistoon yrityksen 
nimen kohdalle. Ilmoitusten koko-
vaihtoehdot ja hinnat ovat ohessa. 

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.


