
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aikataulu ja teemat vuodelle 2023 

Aineistot tulee toimittaa Kesprolle annettujen ohjeiden mukaan viimeistään edeltävän kuun 15. päivään tai sitä 
lähimpään arkipäivään mennessä. Myöhästyneitä aineistoja emme valitettavasti ota vastaan. Sovituista 
toimenpiteistä veloitamme sovitun mukaan. 

KIRJEEN 
AJANKOHTA 

TEEMA JULKAISUVIIKKO AINEISTON 
DL 

Tammikuu Talvikauden lämmittävät juomat (myös väkevät) vko 1 to 15.12.2022 
Helmikuu Vastuulliset valinnat vko 5 pe 13.1.2023 
Maaliskuu Matala-alkoholiset ja alkoholittomat juomat vko 9 ke 15.2.2023 
Huhtikuu Kesälistan viinit ja oluet vko 14 ke 15.3.2023 
Toukokuu Värillä on väliä – terassikauden trendit kesälle 2023  vko 18 pe 14.4.2023 
Kesäkuu Juomat kala- ja rapuruokien kaveriksi vko 22 ma 15.5.2023 

Heinäkuu Pizzan, pastan ja burgerin juomasuositukset  vko 27 to 15.6.2023 
Elokuu Riistaviinit ja syksyn sesonkijuomat vko 31 pe 14.7.2023 

Syyskuu Syksyn uutuudet  vko 35 ti 15.8.2023 
Lokakuu Talvikauden punaiset ja muut sesongin juomat vko 40 pe 15.9.2023 

Marraskuu Kuohuviinit ja samppanjat  vko 44 pe 13.10.2023 
Joulukuu Vuoden 2023 huiput ja tulevan vuoden trendit vko 48 ke 15.11.2023 

 

Varaukset 

Varaa sisältö- tai mainospaikkasi Kespron tuotepäälliköltä (etunimi.sukunimi@kesko.fi).  

 

 

 

Alkoholi uutiskirje 
                 Kespron  

MEDIAKORTTI 2023 

Näy suoraan ostajan ruudulla 
Kespron alkoholiluvallisille asiakkaille jokaisen kuun alkupuoliskolla lähetettävä Alkoholi-uutiskirje ilahduttaa 
vastaanottajia myös vuonna 2023. Kirjeisiin toivotaan toimittajilta teemoihin sopivia tuotteita niin viinien, 
väkevien, oluiden kuin miksereiden kategorioista. Vuodelle 2023 on saatavilla entuudestaan tuttuja 
ilmoituspaikkoja ja teemat on myös vuoden 2023 kirjeisiin mietitty ennalta.  
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Aineisto-ohje 
 

Sisältö / Videopaikan banneri voi olla staattinen kuva tai sisältää linkin youtube ym. videoon 

Tekstimuotoiset sisällöt toimitetaan sähköpostilla joko doc, docx tai txt-muodossa. 

Kuvat toimitetaan sähköpostin liitetiedostona jpg-formaatissa. Kuvien koko minimissään 72 dpi RGB-profiilissa.  

Mahdollinen videolinkki on toimitettava samassa sähköpostissa muun aineiston kanssa.  
 

Kuvallinen tuotenosto toteutetaan Synkka Mediasta / Kespron mediapankista löytyvän tuotekuvan ja 

tuotetietojen perusteella. Siihen ei tarvitse toimittaa muuta aineistoa kuin tieto mikä tuote halutaan nostettavaksi. 

 

Aineistoja toimittaessasi laitathan viestin aihekenttään tiedoksi: 

Alkoholikirjeen aineisto / Sovittu kirjeen ajankohta (kuukausi) / Yrityksen nimi 

Aineistojen toimitusosoite: kespro.digiaineisto@kesko.fi 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kysyttävää? Ota yhteyttä, autamme mielellämme. 

Jani Lampinen, Digital Content Manager  jani.lampinen @kesko.fi , puhelin: +358 (0)50 381 3442 
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