
Mainospaikat sovitaan aina Kespron tuotepäällikön kanssa.
Sähköposti: etunimi.sukunimi@kesko.fi 

Tekstiaineisto toimitetaan sähköpostin liitetiedostona doc  
tai txt-muodossa. 

Kuvat toimitetaan saman sähköpostin liitetiedostona jpg- 
formaatissa min. 72 ppi RGB-profiilissa.

Mahdollinen videolinkki toimitettava samassa sähköpostissa 
muun aineiston kanssa.
 
Aineistojen toimitusosoite: jani.lampinen@kesko.fi
Aihekenttään tieto: Alkoholikirjeen aineisto + yrityksen nimi

Kespron yhteyshenkilö:
Jani Lampinen
jani.lampinen@kesko.fi
puh. 050 381 3442

MEDIAKORTTI 2017MEDIAKORTTI 2018

Kespron alkoholin kuukausikirje toimitetaan jokaisen kuun 
ensimmäisenä päivänä tai sitä seuraavana lähimpänä arki-
päivänä. Aineiston toimitukset viimeistään edeltävän kuun 
15. päivään tai sitä seuraavaan arkipäivään mennessä.

2018 alkoholikirjeiden julkaisu- ja aineistopäivät

Nro 1 julkaisupäivä 1.1. maanantai / aineistopäivä: 15.12.

Nro 2 julkaisupäivä 1.2. torstai / aineistopäivä: 15.1.

Nro 3 julkaisupäivä 1.3. torstai / aineistopäivä: 15.2.

Nro 4 julkaisupäivä 1.4. maanantai / aineistopäivä: 15.3.

Nro 5 julkaisupäivä 2.5. keskiviikko / aineistopäivä: 16.4.

Nro 6 julkaisupäivä 4.6. maanantai / aineistopäivä: 15.5.

Nro 7 julkaisupäivä 2.7. maanantai / aineistopäivä: 15.6.

Nro 8 julkaisupäivä 1.8. keskiviikko / aineistopäivä: 16.7.

Nro 9 julkaisupäivä 3.9. maanantai / aineistopäivä: 15.8.

Nro 10 julkaisupäivä 1.10. maanantai / aineistopäivä: 17.9.

Nro 11 julkaisupäivä 1.11. torstai / aineistopäivä: 15.10.

Nro 12 julkaisupäivä 3.12. maanantai / aineistopäivä: 15.11.

Aikataulu Aineisto-ohjeet

Alkoholin 
kuukausikirje
Kespron alkoholikirje on Kespron A ja B -alkoholiluvallisille asiakkaille kuukausittain toimitettava 
markkinointiviesti. Viestin tarkoitus on paitsi viestiä Kespron alkoholivalikoiman tuotteista ja 
uutuuksista myös antaa uusia ideoita ja inspiroida asiakkaitamme.

TÄRKEÄÄ KESPROLLE:
Odotamme yhteistyökumppaneiden kunnioittavan kampanjaprosessin 
työvaiheita ja aikatauluja.
HUOM! Viestiin tulevien tuotteiden tiedot, ilmoitusaineistot ja kuvat tulee 
toimittaa ohjeiden mukaisesti ja aikataulun puitteissa. Aikataulusta myö-
hästyneitä aineistoja emme ota vastaan.  Sovituista, mutta toteuttamatta 
jääneistä markkinointitoimenpiteistä veloitamme sopimuksen mukaisesti.



SISÄLTÖPAIKKA:

Kuva: jpeg, RGB, min 72 ppi, lev. 600 px, kork. max. 200 px.

Teksti: Otsikko mahduttava kahteen riviin,
leipäteksti noin 1000 merkkiä max.

Tuotenoston kuva: jpeg, RGB, min. 72 ppi, 270 x 270 px.

Tuotteen nimi, lyhyt tuotekuvaus, käyttösuositus,
Kespron hinta (alv.24%), ME, SAP

VIDEOPAIKKA:

Teksti: Otsikko mahduttava kahteen riviin,
leipäteksti noin 500 merkkiä max.

Video: Linkki Youtuben tai muun avoimen videopalvelun
videoon. Näyttökuva toimitettuna jpeg, min 72 ppi, leveys
500 px. (Youtube-ikoni lisätään Kespron toimesta)

Tuotenoston kuva: jpeg, RGB, min. 72 ppi, 270 x 270 px.

Tuotteen nimi, tuotekuvaus max 450 merkkiä,
Kespron hinta (alv.24%), ME, SAP

PREMIUM TUOTENOSTO:

Tuotenoston kuva: jpeg, RGB, min. 72 ppi, 270 x 270 px.

Tuotteen nimi, tuotekuvaus max. 450 merkkiä,
Kespron hinta (alv.24%), ME, SAP

STANDARDI TUOTENOSTO:

Tuotenoston kuva: jpeg, RGB, min. 72 ppi, 173 x 173 px.

Tuotteen nimi, Kespron hinta (alv.24%), ME, SAP

Aineistojen toimitusosoite: jani.lampinen@kesko.fi
Aihekenttään tieto: Alkoholikirjeen aineisto + yrityksen nimi

Aineisto-ohjeet


