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SUOMEN BLOGIMEDIA
SISÄLTÖYHTEISTYÖTÄ MAAMME SUOSITUIMPIEN MIELIPIDEVAIKUTTA JIEN KANSSA
Suomen Blogimedian bloggaajat tavoittavat noin 145 000 uniikkia
suomalaista viikoittain ja vaikuttavat lukijoidensa elämään kuten
ystävät, isosiskot tai -veljet. Lisäksi bloggaajiemme edesottamuksia
esimerkiksi Instagramissa seuraa yli 250 000 kuluttajaa.

TARKKAAN VALIKOITUJA MIELIPIDEVAIKUTTA JIA

Suomen Blogimedian tarkkaan valitut noin 40 bloggaajaa ovat kaikki oman tonttinsa asiantuntijoita,
intohimoisia tekijöitä, valokuvaajia, sisällöntuottajia ja arjen dokumentoijia. He tuottavat lukijoilleen
säännöllisesti kiinnostavaa ja monipuolista sisältöä, jonka parissa viihdytään pitkiä aikoja.
BLOGIEN MÄÄRÄT AIHEPIIREITTÄIN
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Tutustu kaikkiin bloggaajiimme osoitteessa suomenblogimedia.fi/bloggaajat/

Bloggaajamme ovat lahjomattomia ja siksi lukijakunnan arvostamia. Kauttamme ei saa piilomainontaa
tai tyhjiä kehuja, vaan aitoja suosituksia. Me tiedämme, että vain niillä on todellista
vaikutusta – vaikutusta, joka näkyy myös myyntiluvuissa.

LUKIJAPROFIILI

Lukijat hakevat blogeistamme aktiivisesti tietoa, kannanottoja, inspiraatiota, trendejä, vinkkejä,
suositteluja ja vertaistukea. Blogejamme seurataan tiiviisti ja niitä luetaan lähes päivittäin. Lisäksi
blogeissamme vietetty aika mitataan useissa minuuteissa.
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Blogiemme lukijoista 36 % ilmoitti suhtautuvansa positiivisesti display-mainontaan.
Sisältöyhteistöihin positiivisesti suhtautui 52 %.
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SISÄLTÖYHTEISTYÖ

Sisältöyhteistöiden hinnoitteluun vaikuttaa bloggaajien määrä, blogien koko, työn vaativuus ja tehtävän
työn määrä. Tarjous kannattaa siis aina pyytää erikseen jokaiselle projektille. Hintaan kuuluu aina myös
blogiviestinnän suunnittelu, projektijohto, raportointi ja tulosten mittaaminen.

YHTEYSTIEDOT

Haluatko Suomen kovimmat mielipidevaikuttajat asiakkaasi äänitorveksi? Jos tunnustat bloggaajien
vaikutusvallan sosiaalisessa mediassa, olemme sinulle oikea yhteistyökumppani. Ota yhteyttä!
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