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MARKKINOINTIYHTEISTYÖHÖN SAVOTTAN KANSSA 
 

Tarjoamme yhteistyömahdollisuuksia sekä Savonia-ammattikorkeakoulun kampuskaupungeissa ja Pohjois-Savon 
alueella, että laajemmin toimiville yrityksille ja yhteisöille. Opiskelijakunta SAVOTTAlla on vuositasolla n. 5 000 
jäsentä Iisalmessa, Kuopiossa ja Varkaudessa. SAVOTTA edustaa noin 7 000 Savonia-ammattikorkeakoulun 
opiskelijaa ja esittelee toimintaansa laajalle joukolle opintonsa aloittavia ja jatkavia opiskelijoita opintojen / 
lukukauden alkaessa. SAVOTTAn julkaisut, verkkoalustat ja tapahtumat tarjoavat erinomaisen mahdollisuuden 
saada kohdennettua näkyvyyttä opiskelijaystävällisille tuotteillesi ja palveluillesi. 
 
Tässä vaihtoehtoja, joita opiskelijakunta tarjoaa kumppaneilleen. Paketoidaan niistä tarpeitanne vastaava 
kokonaisuus. Olemme aina avoimia myös muille yhteistyömahdollisuuksille, joten ota yhteyttä. 

 
RATKAISUMME NÄKYVYYTESI TEHOSTAMISEEN OPISKELIJOILLE: 
 

opiskelijakuntasavotta.fi 
 Länderi yhteistyössä –laatikossa leveys 85 pikseliä X korkeus 80 pikseliä / tarkkuus 72 ppi 

 Banneri Slideshowssa 1920 X 1080 pikseliä / tarkkuus 72 ppi 

Facebook 

 Mainos kuvamuodossa, suositeltava koko 1280 X 1280 (voidaan sopia asiakkaan tarpeen mukaan), tarkkuus 72 ppi 

 Lyhyt video eduista ja tarjouksista 

INSTAGRAM 
 Mainos kuvamuodossa, suositeltava koko 1080 X 1080, tarkkuus 72 ppi 

 Stories, Instalive – etujen ja tarjousten esittelyt 

KAMPUSTELKUT 
 Telkkarit opiskelijakunnan kahviloissa, mainoskoko 1920 X 1080 pikseliä / tarkkuus 72 ppi 
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UUSIEN OPISKELIJOIDEN INFOT 
 Opiskelijakunnan toiminnan ja etujen esittely aloittaville opiskelijoille joko verkossa tai livenä. Mainos osana 

esitystä, mainoskoko 1920 X 1080 pikseliä / tarkkuus 72 ppi 

OPISKELIJAKALENTERI 
Julkaistaan yhteistyössä Itä-Suomen yliopiston ylioppilaskunnan kanssa Kuopiossa ja ISYYn, sekä Karelia 
ammattikorkeakoulun opiskelijakunta POKAn kanssa Joensuussa. Kalenterilla oma mainosmyyntinsä ja 
mediakorttinsa. 

OPISKELIJAN POHJOIS-SAVO -LEHTI 
Julkaistaan yhteistyössä kumppaneiden kanssa Kuopion, Iisalmen ja Varkauden alueen korkeakoulu- ja 2. asteen 
opiskelijoille. Jaetaan lukuvuoden alettua kampuksilla, kahviloissa ja opiskelijoita kohdatessa. Painosmäärä 10 000 
lehteä. Lehdellä oma mainosmyyntinsä ja mediakorttinsa. 

 

HINNASTO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hinnoista voidaan neuvotella ja sovitella asiakkaan tarpeita vastaava näkyvyyskokonaisuus.  

SAVOTTA voi myös tarjota osana laajempaa yhteistyösopimusta näkyvyyttä yhteistyökumppaneille 
alennettuun hintaan.  

 

Lisätietoja: 
Toiminnanjohtaja Juha Asikainen, juha.asikainen@savonia.fi, 044 785 5058 

opiskelijakuntasavotta.fi viikko kuukausi lukukausi lukuvuosi

Länderi 50 € 150 € 300 € 500 €

Slideshow 100 € 300 € 500 € 800 €

KAMPUSTELKUT 100 € 300 € 500 € 800 €

UUSIEN OPISKELIJOIDEN INFOT 500 € 800 €

Facebook mainospostaus 150 € / kerta *)

INSTAGRAM mainospostaus 150 € / kerta *)

*) toistojen lisääntyessä hinnasta sovitaan erikseen.

Instalive- yms. Videoesittelyt neuvotellaan erikseen.

OPISKELIJAKALENTERI

erillinen mediakortti

OPISKELIJAN POHJOIS-SAVO -LEHTI

erillinen mediakortti
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