
Mediakortti 2014 





Tehokas nuorten aikuisten kohtaamispaikka 

IRC-Galleria on tehokkain paikka 
aktivoida Suomen 15-24 –vuotiaat. 
Tavoitamme kuukausittain jopa 
40% tästä ikäryhmästä. *) 
 

 

Mitä IRC-Galleriassa tehdään? 
 

• 	  Tutustutaan	  uusiin	  samanhenkisiin	  ihmisiin.	  

• 	  Lisätään	  kuvia	  omaan	  profiiliin,	  kirjoitetaan	  blogia	  ja	  liitytään	  
erilaisiin	  yhteisöihin.	  

• 	  Keskustellaan	  ja	  kommentoidaan	  kuvia,	  blogimerkintöjä	  ja	  
kyselyjä.	  
	  
• 	  Kaksi	  kolmesta	  jäsenestä	  on	  löytänyt	  palvelun	  kau4a	  vähintään	  yhden	  
uuden	  ystävän	  ja	  50	  000	  seurustelukumppanin.	  

1) GA kuukausikävijät ka. 12/2014 * 80% 15-24v kävijäprofiili * 75% TNS muuntokerroin 



IRC-Galleria numeroina 
Palvelu 
	  
Uniikit	  selaimet	  viikossa	  (GA)	   	   	  115	  000	  
Uniikit	  selaimet	  kuukaudessa	  (GA)	   	  345	  000	  
Rekisteröityneet	  käyIäjät 	   	   	  452	  000	  
KuukausipeiIo	  (15-‐24	  v.) 	   	   	  40%	  1)	  
Vierailuja	  viikossa	  (15-‐20v.) 	   	   	  11.9	  
Sessiopituus	  (GA) 	   	   	   	   	  13	  min	  30sec	  	  

Käyttäjät 
 
52%	  naisia	  –	  48%	  miehiä	  
80%	  käyIäjistä	  on	  15-‐24	  –vuoSaita	  
75%	  käyIäjistä	  on	  yli	  18-‐vuoIa	  
Kuukausikävijöiden	  	  keski-‐ikä	  on	  	  
21.5	  vuoIa	  
	  

Mobiili 
 
Desktop:	  75%	  
Puhelimet:	  20%	  
TableSt:	  5%	  

Android:	  60%	  
OS:	  25%	  
Muut:	  15%	  

1) GA kuukausikävijät ka. 12/2014 * 80% 15-24v kävijäprofiili * 75% TNS muuntokerroin 



IRC-Gallerian viikkolataukset ikäryhmittäin 

Ikäryhmä	   Naiset	   Miehet	   Kaikki	  

Kaikki	   38	  %	   62	  %	   100	  %	  

15-‐24	   57	  %	   43	  %	   79	  %	  

18+	   30%	   70	  %	   74	  %	  

Kasvava	  käyIäjäryhmä:	  aikuiset	  18+	  jo	  74%	  etusivun	  latauksista	  



IRC-Gallerian avulla voi vaikuttaa mielikuvaan 

	  	  Sta:s:cally	  Significant	  Increase	  

	  	   	  	  Sta:s:cally	  Significant	  Decrease	  

IRC-‐Galleria  osallistui  syyskuussa  tutkimukseen  jossa  suuri  kansainvälinen  
mainostaja  mi7asi  kampanjan  vaikutusta  käy7äjien  mielikuvaan  brändistä

*Note:  Sta*s*cal  significance  is  only  indicated  when  
sample  sizes  are  50  or  more.  Based  on  a  two-‐tailed  
significance  test  at  90%  confidence.



	  Media,	  jossa	  akSvoit	  kerralla	  koko	  kohderyhmän.	  

1. 	  IRC-‐Galleriassa	  osallistutaan	  ja	  tuotetaan	  sisältöä.	  Tämä	  näkyy	  mm.	  korkeampina	  	  
	  	  	  	  	  klikkausprosenIeina,	  vierailuSheytenä	  sekä	  ajallisesS	  pitkinä	  vierailuina.	  

2. 	  IRC-‐Galleriassa	  on	  tehty	  sosiaalista	  mediaa	  vuodesta	  2002,	  joten	  2edämme	  mikä	  	  
	  	  	  	  toimii	  
 

Enemmän kuin pelkkää mainontaa 

Katja Kajes 
markkinointipäällikkö, FS Film 
 
Elokuvamarkkinointi 2012 


”IRC-‐Galleria  on  kekseliäs  ja  joustava

kumppani  mainostajalle.


Tiimillä  on  paljon  kokemusta  siitä  mikä  toimii  
sosiaalisessa  mediassa  ja  aitoa  kiinnostusta

varmistaa  parhaat  kampanjatulokset.


Suosi7elen  mielelläni  IRC-‐Galleriaa  
yhteistyökumppaniksi.”





Peruspaikat CPM (€) CPC (€) 

1.	  Jä_banneri	   5.5	   0.75	  

2.	  TeksSboksi	   5.5	   0.75	  

3.	  &	  4.	  Suurtaulu	   5.5	   0.75	  

7.	  Boksi	   5.5	   0.75	  

Premium-paikat 

8.	  Panoraama	   7.5	   1	  

9.	  Jä_boksi	   7.5	   1	  

Superpaikat 

10.	  ParaaSpaikka	   25	   -‐	  

Erikoisratkaisut 

10.	  Pushdown	   30	  

10.	  &	  12.	  ParaaS+tape_	   35	   -‐	  

10. 

8. 
1. 

2. 

9. 

12. 

3. 

4. 

7. 

Mainospaikat ja hinnat 



Paketit (€)  250 000 (näyttöä)  500 000 1 000 000 2 000 000 

Peruspaikat	   -‐	   2	  200	   3	  300	   6	  000	  

Premiumpaikat	   -‐	   2	  833	   4	  950	   8	  800	  

ParaaSpaikka	   4	  785	   9	  166	   15	  950	   -‐	  

Pushdown	   5	  500	   11	  000	   22	  000	   -‐	  

CPM-hinnat (€)  250 000  500 000 1 000 000 2 000 000 

Peruspaikat	   -‐	   4.40	   3.30	   3.00	  

Premiumpaikat	   -‐	   5.67	   4.95	   4.40	  

ParaaSpaikka	   19.00	   18.00	   16.00	   -‐	  

Pushdown	   22.00	   19.50	   18.00	   -‐	  

Mobiili:	  Pyydä	  tarjous!	  	  
Mainospaikat	  myydään	  karusellipaikkoina.	  Mediatoimistoille	  myönnetään	  15%	  alennus.	  	  

Mainospaikat ja hinnat – paketit 



*	  Videon	  lisääminen	  mahdollista	  

Mobilemainonta 

ParaaSpaikka	  

Tuote-‐
sijoiIelu	  

TeksSrivi	  

1. 

2. 

3. 

Paketit (€) 100 000 (näyttöä)  300 000 

MobiiliparaaS*	   2	  200	   5	  400	  

TeksSpaikka	   700	   1	  800	  

TuotesijoiIelu	   Pyydä	  tarjous!	  

CPM-hinnat (€)     

MobiiliparaaS*	   22.00	   18.00	  

TeksSpaikka	   7.00	   6.00	  

TuotesijoiIelu	   Pyydä	  tarjous!	  



Kyselyllä lisää syvyyttä ja tietoa 

IRC-‐Gallerian	  kyselyt	  antavat	  mainostajalle	  
lisää	  Setoa	  mm.	  
	  
• 	  Kohderyhmän	  kiinnostuksesta	  
	  
• 	  Oman	  tuoIeen	  vahvuuksista	  ja	  
heikkouksista	  suhteessa	  kilpailijoihin	  
	  
• 	  Ideoita	  mitentuoteIa	  voisi	  parantaa	  
	  
• 	  HinnoiIelun	  toimivuudesta	  
	  
	  
IRC-‐Galleria	  tarjoaa	  yli	  6000€	  kampanjan	  
yhteyteen	  Kyselyn	  toteuteIuna	  
kampanjan	  yhteyteen,	  kysy	  lisää!	  



Paraati+tapetti 

IRC-‐Gallerian	  etusivu	  muutetaan	  	  
kampanjaviesSsi	  mukaiseksi	  yhdistämällä	  sivun	  
	  taustakuva	  ja	  paraaSpaikka.	  
	  	  	  

Kohderyhmä haltuun helposti 
   

ParaaStapeSn	  yläosan	  korkeus	  on	  400	  px	  ja	  
	  tapeSn	  leveys	  1920	  px.	  	  
Korkeussuunnassa	  tape_	  voi	  jatkua	  	  
sivun	  alaosaan	  asS.	  
	  	  	  

Hinta: CPM 35 € 

Tehokkain  tapa  varmistaa  brändillesi  
maksimaalinen  näkyvyys



Sälä on virtuaalinen pinssi, jonka käyttäjä voi lisätä 
profiilisivulleen. Sitä voi klikata, se voi olla laskuri, 
fiilismittari tai mitä tahansa! Ideoimme toimintoja 
tarpeittesi mukaan. 
 
 
•  Säliä	  jaetaan	  käyIäjille	  palkintona	  osallistumisesta	  

kampanjoihin,	  bannerin	  klikkaamisesta,	  kilpailuun	  
osallistumisesta	  tai	  yhteisöön	  liiIymisestä.	  

•  Kun	  käyIäjät	  lisäävät	  Sälän	  profiiliinsa,	  se	  houkuIelee	  muita	  
käyIäjiä	  tutustumaan	  banneriin	  tai	  yhteisöön	  ja	  hankkimaan	  
sälän	  itselleen.	  

•  Kun	  sälät	  leviävät	  palvelussa,	  ne	  väliIävät	  mainostajan	  viesSä	  
viraalisS	  eteenpäin	  profiilisivuilla,	  joissa	  sisäänkirjautuneille	  ei	  
näy	  muuta	  mainontaa.	  

Hinta:  
Sälän jako display-kampanjasta + näytöt +  
mahdollinen tuotanto yhteensä 4000 €  

Palkitse käyttäjät osallistumisesta sälällä 



Osallistava yhteisösivu  

Näyttöjä etusivulla 1 milj. 2 milj. 

Hinta, sis. tuotanto + näytöt 11 000€ 14 500€ 

Jos haluat erikoisratkaisun, kerro 
tarpeesi niin autamme mielellämme!  
 
Mainostajan yhteisösivu on tehokas, edullinen 
ja helppo aktivoida kohteryhmä halutulla 
tavalla. 
 
Yhteisö voi sisältää keskusteluja, pelejä, 
videoita tai kilpailuja, ja se rakennetaan 
visuaalisesti ja toiminnallisesti brändin ilmeen 
mukaiseksi. 
 
Yhteisö koostuu seuraavista elementeistä 
•  Etusivun promootio 
•  Osallistavat elementit 
•  Viestit sekä IRC-Galleriassa että muissa  
  sosiaalisissa medioissa! 
•  Sälänjako 



Kohdentamalla kampanja voidaan suunnata näkymään vain niille käyttäjille, joille se on 
oleellinen. Tällöin kampanjasi on tehokkaampi ja vastaanotetaan paremmin. 
Tarjoamme ikä- ja sukupuolikohdennukset veloituksetta. 
 
 
Kohdennusesimerkkejä: 
 

•  Sukupuoli	  
	  
•  Ikä	  
	  	  Esimerkiksi	  yli	  18-‐vuoSaat,	  joita	  on	  palvelussa	  yli	  150	  000.	  

•  Sijainti	  
	  	  	  Joko	  paikkakuntakohtaisesS	  tai	  valitsemalla	  etäisyys	  halutusta	  kohteesta.	  

•  Mielenkiinnon kohteet 
   Kohdennukset	  voidaan	  suunnitella	  myös	  asiakkaan	  tarpeiden	  mukaan.	  

 
 
Hinta: Ikä- ja sukupuolikohdennus veloituksetta,  
muut kohdennukset + 10% 

Kohdennuksilla lisää tehoa 



•  Kampanjamateriaalit	  toimiIaa	  lähtökohtaisesS	  asiakas	  
•  Kampanja	  laskutetaan	  kokonaisuudessaan	  kampanjan	  alkamispäivänä	  
•  Maksuehto	  14	  pv	  neIo	  
•  Hinnat	  ovat	  arvonlisäveroIomia.	  Arvonlisävero	  24%	  lisätään	  laskun	  

yhteydessä	  kampanjan	  neIohintaan	  
•  Molemmilla	  sopimuksen	  osapuolilla	  on	  vaiSolovelvollisuus	  tarjouksen	  

yksityiskohdista	  
•  Kampanjoissa	  sovelletaan	  Somia	  Dynamoidin	  yleisiä	  mainosmyynnin	  

ehtoja	  

Raportointi 

•  IRC-‐Galleria	  toimiIaa	  bannereiden	  näyIömäärät	  ja	  klikkausmäärät	  suhteessa	  näyIömääriin	  
väliIömäsS	  kampanjan	  jälkeen	  tai	  pyydeIäessä	  myös	  kesken	  kampanjan.	  

•  IRC-‐Galleria	  toimiIaa	  yhteisökampanjoista	  kaIavan	  raporSn	  kampanjan	  päätyIyä	  tai	  pyydeIäessä	  
kesken	  kampanjan.	  

Mainonnan ostamisen yksityiskohdat 



Herdifier Oy 

Ensi	  Linja	  1	  	  
00530	  Helsinki	  

Email: myynS@irc-‐galleria.net	  

Puh: +358	  50	  4077	  077	  

Fax: +358	  9	  3158	  4358	  

Y-tunnus: 2629346-‐2	  

h7p://irc-‐galleria.net/mediakorF
h7p://www.herdifier.com

Yhteystiedot 



Aineiston toimitusohjeet 
•	  Display-‐mainokset	  sijoitetaan	  paikoilleen	  kampanjan	  alkamispäivänä	  klo	  10.00	  mennessä	  
•	  Aineistot	  tulee	  toimiIaa	  sähköposSlla	  3	  työpäivää	  ennen	  kampanjan	  alkua	  osoiIeeseen:	  aineistot@irc-‐galleria.net	  
•	  Kolme	  työpäivää	  lasketaan	  siitä,	  kun	  aineisto	  on	  todeIu	  toimivaksi	  
•	  IRC-‐Galleria	  ei	  vastaa	  aineiston	  myöhästymisestä	  johtuvista	  viivästyksistä	  
•	  Materiaalikohtainen	  kokoraja	  on	  75	  kilotavua	  
•	  Äänimainonta:	  Äänet	  käynnistyvät	  kun	  käyIäjä	  kytkee	  ne	  mainoksesta	  itse	  päälle.	  MouseOver-‐äänet	  eivät	  ole	  salliIuja,	  ellei	  
bannerissa	  ole	  selvää	  siitä,	  merkintää	  mihin	  osoiIamalla	  äänet	  kytkeytyvät	  päälle.	  

	  	  	  
	  	  	  

Flash-bannerin linkkauksen voi tehdä esimerkiksi seuraavilla tavoilla: 

Materiaali ja mukaan liitettävät tiedot 
•	  Asiakkaan,	  mainostajan	  ja	  kampanjan	  nimi	  
•	  Yhteyshenkilön	  Sedot	  
•	  Kampanjan	  kaikkien	  osa-‐alueiden	  alkamis-‐	  ja	  loppupäivämäärät	  
•	  Mainospaikat	  
•	  NäyIömäärät	  
•	  Aineistot	  GIF-‐,	  JPEG-‐,	  FLASH,	  HTML-‐muodoissa	  
•	  Mahdolliset	  kohdennukset	  (ikä,	  sukupuoli,	  paikkakunta)	  
•	  Mahdollisen	  videoSedoston	  sijainS	  

Actionscript 2.0 
Liitä linkkiobjektin ActionScript-koodiin:  
on(release)	  {	  	  
	  	  	  getURL(_root.clickTAG,	  ”_blank”);	  	  
}	  	  

Actionscript 3.0 
Liitä linkkiobjektiin (esimerkissä "linkButton") MouseEvent.CLICK -toiminto:  
linkBuIon.addEventListener(MouseEvent.CLICK,	  onMouseClick);	  	  
funcSon	  onMouseClick(event:MouseEvent):void	  {	  	  
	  	  	  navigateToURL(new	  URLRequest(root.loaderInfo.parameters.clickTAG),	  "_blank");	  	  
}	  	  

Liite 1: Materiaalien toimitus 


