
D igitaalisten mainostaulujen huomioarvo on tutkimusten 

mukaan jopa kolminkertainen verrattuna perinteisiin staat-

tisiin mainostauluihin. Led-tekniikalla toimiva 228 cm x 192 

cm suurnäyttö mahdollistaa yrityksenne näkymisen kahden vilkkaasti 

liikennöidyn tien, Seinäjoentien ja Kantatie 66:n risteyksessä*. Taulun 

ohi ajaa vuorokaudessa yli 6 800 ajoneuvoa (lähde: ELY-keskuksen lii-

kennemääräkartta v. 2013). 

Näytöllä voidaan esittää still-kuvaa. Näyttö on päällä joka päivä klo 

6–24.  Mainosajan myyntipaketit sisältävät minimissään 50 x 6 sekun-

nin toistoja vuorokaudessa. Mikäli taulussa on vapaata mainosaikaa, 

ajoja suoritetaan mainostajien kesken enemmän.

Mainosajan hinnat:

Mainosaika: 100 x 6 s /vrk  50 x 6 s / vrk

1 viikko 250 € 125 €

1 kuukausi 400 € 200 €

2 kuukautta 650 € 325 €

3 kuukautta 900 € 450 €

4 kuukautta 1 100 € 550 €

5 kuukautta 1 400 € 700 €

6 kuukautta 1 600 € 800 €

7 kuukautta 1 700 € 850 €

8 kuukautta 1 800 € 900 €

12 kuukautta 2 000 € 1 000 €

Myynnin yhteystiedot:

Ari Ahvenlampi
p.0400 130 555,  
ari.ahvenlampi@japo.fi 

Neste Oil 
Kuortane

Kuortane Golf

*Näyttötaulun
  sijainti

Mainosta 
tehokkaasti!

Hintoihin lisätään Alv 24%. Ostetun mainosajan puitteissa voidaan 
ajaa useampia mainoksia. Mainoshinnat sisältävät yhden mainosten 
latauksen tai vaihdon kuukaudessa. Mahdolliset lisävaihdot 20 € / 
vaihtokerta.

Mainoksen tekokustannuksista vastaa mainostaja. Tauluun soveltu-
via mainoksia tekevät kaikki mainostoimistot. Esimerkiksi yhteistyö-
kumppanimme Mainostoimisto Ikonos valmistaa mainoksia hintaan 
50€ /kpl (lisädiat 20 €/kpl) +alv. 

Aineistoaikataulu: valmiit aineistot kolme arkipäivää  
ennen aloitusta.

Aineistovaatimukset: Näytön resoluutio 288 x 192 ppi. (150 dpi)
Tuetut tiedostomuodot yleisimmät kuvatiedostomuodot, suositel-
tava tiedostomuoto: .jpg (myös esim: .bmp, .png,)

Aineiston toimitus: led.alajarvi@japo.fi
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Led-mainostaulu Seinäjoentien 
ja Kantatie 66:n risteyksessä, 
Neste Oil Kuortaneen piha- 
alueella.

Mika Peräkangas
p.040 558 3835 
ankkurit@japo.fi 

< Seinäjoki

Lehtimäki (Alajärvi) >
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5,5m2
228 x 192 cm


