MEDIAKORTTI 2019

Monikanavainen
Premiumpaketti
Erittäin merkityksellisistä teemoja tukevista
sisällöistä voidaan valittujen kumppaneiden
kanssa tehdä monikanavainen
markkinointikokonaisuus.

Aikataulu ja ohjeet
Premiumpaketista sovitaan aina Kespron tuotepäällikön kanssa ja
se suunnitellaan yhdessä Kespron markkinoinnin kanssa.
Sähköposti: etunimi.sukunimi@kesko.fi

TÄRKEÄÄ KESPROLLE:

Premium-paketit noudattavat Menu-lehden aikataulua. Premium
paketista järjestetään noin kaksi kuukautta ennen julkaisua
suunnittelupalaveri, jossa valitaan käytettävät toimenpiteet sekä
niihin liittyvät aikataulut.

Artikkeleiden ja muun sisällön tulee viestiä asiakkaillemme laatua ja
asiantuntijuutta. Kespro varaa oikeuden olla julkaisematta artikkeleita
jotka ovat toimintamme ja arvojemme vastaisia.
HUOM!
Artikkelin aineistot, kuvat ja mahdolliset tuotetiedot tulee toimittaa
ohjeiden mukaisesti ja aikataulun puitteissa. Aikataulusta myöhästyneitä
aineistoja emme ota vastaan. Sovituista, mutta toteuttamatta jääneistä
markkinointitoimenpiteistä veloitamme sopimuksen mukaisesti.

Menu-lehden ja Kespro.comin artikkeli julkaistaan saman
kuukaudan aikana. Kumppani tuottama Kespro.comin artikkeli
julkaistaan seuraavana kuukautena.
Paketti laskutetaan Menu-lehden artikkelin julkaisun jälkeen.
Kespron yhteyshenkilö
Jani Lampinen
jani.lampinen@kesko.fi

Premiumpaketin suuntaa antava esimerkkiaikataulu
Kuukausi

Kuukausi 1

Kuukausi 2

Kuukausi 3

Kuukausi 4

Suunnittelupalaveri
Menu-lehden artikkelin tuotanto
Suunnitelman tarkentaminen
Tuotevalintojen, kumppanin
tuottaman artikkelin aineiston ja
mahdollisesti muun materiaalin
toimittaminen Kesprolle
1. Menu-lehden artikkeli
2. Kespro.com artikkeli

Etusivulla

Artikkeli jää sivulle

3. Artikkelinosto
Kuulumisia Kesprosta kirjeessä
4. Kespro.com kumppanin
tuottama artikkeli
5. Artikkeleiden tai tuotteiden
nosto Facebookissa, Instagramissa, hakukonemainonnassa
tai banneriverkostossa
6. Tukkujen myymälänäytöt tai
Kespronet-nostot
Kespro ja kumppani
Kumppani
Kespro

budjetin riittävyyden mukaan

Aineisto-ohjeet
1. Toimittajan tekemä Menu-lehden artikkeli
- Menu-lehden toimittaja tekee sisällön, kumppani toimittaa kuvamateriaalin
2.		Menu-lehden artikkeli Kespro.comiin
- Kespro muokkaa Menu-lehden artikkelin tarvittaessa julkaisukelpoiseksi Kespro.comiin
3. Menu-lehden artikkeli Kuulumisia Kesprosta -uutiskirjeeseen
- Kespro tuottaa Menu-lehden artikkelin pohjalta ingressin ja kuvan. Kirjeestä linkataan Kespro.comin artikkeliin
4. Kumppanin tuottama artikkeli Kespro.comiin
- Kumppani vastaa artikkelin tuottamisesta Kespro.com:iin mediakortin mukaisesti - Katso Kespro.com-mediakortti
5. Artikkeleiden tai tuotteiden nosto Facebookissa, Instagramissa, hakukonemainonnassa tai banneriverkostossa
- Tarvittavat materiaalit sovitaan yhdessä Kespron markkinoinnin kanssa suunnittelupalaverissa
6. Tukkujen myymälänäytöt tai Kespronet
- Katso myymälänäyttöjen tai Kespronetin mediakortti

Menu-lehti

Instagram

Sähkösuora

Facebook

Kespro.com

Kespronet ja myymälänäytöt

