
Mediamyynti
Jaana Koivisto
Puh. 040 770 3043
jaana.koivisto@tttlehti.fi

Päätoimittaja
Kirsi Väisänen
Puh. 044 335 2614
kirsi.vaisanen@tttlehti.fi

Julkaisija ja kustantaja
TTT Kustannus Oy
Asolantie 29 b
01400 Vantaa

Lehtitilaukset
tilaukset@tttlehti.fi
03 4246 5370

Lehden verkkosivut
tttlehti.fi

 Mainokset ja kaupalliset artikkelit: 
painettu lehti, digilehti, uutiskirje ja tttlehti.fi

 Liite painetun lehden väliin
 Sähköinen TTT-lehden uutiskirje
 Räätälöity sähköinen suorapostitus
 Edulliset pakettiratkaisut

MEDIAKORTTI 2022

Muutokset mediatietoihin mahdollisia.

TUO VIESTISI OSAKSI  
moni puolista TTT-mediaa!

Tavoitamme työhyvinvoinnin, työturvallisuuden,  
työterveyden ja henkilöstöhallinnon ammattilaiset

• 17 000 lehden lukijaa
• 12 000 uutiskirjetilaajaa
• 11 500 kävijää, 23 700 katselua/kk

keskimäärin sivulla tttlehti.fi 1.3.2021–28.2.2022

Lukijoilleen TTT-lehti on asiantunteva, ajankohtainen, monipuolinen,  
luotettava ja tarpeellinen apuväline työturvallisuuden, työhyvinvoinnin  
ja työterveyden kehittämiseen.

78 % lukijoista toimii työsuojelutehtävissä.
”Hyvin toimitettu lehti, jonka tekijät ymmärtävät,  
kelle lehti on suunnattu.” 
2020, VASTAAJIA 980 KPL. TOTEUTUS JHELSKE RESEARCH.

https://tttlehti.fi/


RÄÄTÄLÖITY  
TTT-SUORAPOSTITUS 

kuvan leveys 1 200 px, 
korkeus vapaa

kuva 
380 x 380 px

teksti 
n. 300 merkkiä

6

Kuvakaappaus 
suorakirjeestä.

Muutokset mediatietoihin mahdollisia.

Sähköinen suorapostitus kaikille TTT-uutiskirjeen tilaajille.  
Erinomainen rekrytointeihin, koulutuksiin, tapahtumiin,  
tuotemarkkinointiin ja uutuustuotteiden lanseeraukseen.

Koko viesti on asiakkaan käytössä: otsikko, teksti, linkit, logot, videoupotukset, gallup ja ulkoasu.

Nopea ja helppo: valmistamme viestin ja lähetämme sovittuna päivänä.

Aineisto ja varaus: vähintään viisi työpäivää ennen julkaisua.

Kuvien tiedostomuoto: jpg, png tai gif

Kuvakoot: leveys 1 200 px koko palstan levyisenä tai 380 x 380 px tekstin vieressä oikealla.

Tekstin pituus: vapaa, kun kuva ei tekstin vieressä. Kuvan vieressä oleva teksti n. 300 merkkiä.

Hinta 1 980 € + alv 24 %. Hintaan sisältyy seurantaraportti.
Ei mediatoimistoalennusta.

Aineiston toimitus: ilmoitukset@tttlehti.fi

MAINOSTAJAMME OVAT TYYTYVÄISIÄ  
SUORAPOSTITUSTEN TEHOON

Teemme pitkäjänteistä yhteistyötä monien mainostavien asiakkaidemme kanssa.  
Mainonnan välineitämme ovat räätälöidyt suorapostitukset, uutiskirjeet,  
kaupalliset artikkelit ja bannerit.

”Suorapostitukset ja bannerimainonta ovat tuoneet meille hyvää  
näkyvyyttä oman alamme asiakkaiden keskuudessa. TTT-lehden lukijat 
ovat olleet kiinnostuneita koulutuksistamme ja myös digitaalisista  
palveluistamme.”

– Toimitusjohtaja Tero Roivainen, Suomen Ensiapukoulutus Oy

Työpaikkailmoitukset ovat osa palveluamme. Suorapostitus, uutiskirje ja kotisivun  
Avoimet työpaikat -palsta tavoittavat erityisesti työsuojelupäälliköt ja erilaiset työhyvin-
voinnin asiantuntijat. Toimitamme asiakkaalle raportin ilmoituksen näkyvyydestä.
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