
VERKOSTONÄKYVYYS

Tavoita potentiaaliset
asiakkaat ja 

yhteistyökumppanit Kuopion
alueen kauppakamarin
viestintäkanavien avulla
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50 %50 %

ELINKEINOELÄMÄN LIIKEVAIHTO POHJOIS-SAVO

850 kpl
Kauppakamarin jäsenetMuut organisaatiot

Kuopio
Ylä-Savo
Varkaus

Kuopion alueen 
kauppakamari on 

liikkeellepaneva voima 
alueemme kasvulle ja 

elinvoimaisuudelle.



Viestimme jäsenillemme 
monikanavaisesti elinkeinoelämän 
uutisista, jäsentarinoista ja 
jäseniämme kiinnostavista 
työelämän aiheista.
Miksi kauppakamarin 
verkostonäkyvyys?

Tavoitat yritysten lisäksi myös 
kunnat, kaupungit, julkiset 
toimijat, oppilaitokset ja yhteisöt
Kauppakamarin 
viestintäkanavilla tavoitat 
yritysjohtajat ja elinkeinoelämän 
vaikuttajat yli toimialarajojen 
tehokkaasti

Printti: Kauppakamarilehti – 4krt/vuosi

Kauppakamarilehti jaetaan kaikkiin 
kauppakamarin jäsenorganisaatioihin.

Digi:
www.kuopiochamber.fi
Artikkelit - Tiedotteet – Blogi

Kauppakamarin uutiskirje – Uutisminuutti 
ilmestyy 2 krt/kk, yli 2000 tilaajaa

Sosiaalinen media:
@kuopiochamber
Twitter
LinkedIn
Facebook
Instagram

Viestintäkanavat 
sopivat erityisesti B2B 
toimijoille – tavoitat 

oikeat ihmiset 
oikeaan aikaan!

http://www.kuopiochamber.fi/


Hinnasto
Yksittäinen ilmoitus Verkostonäkyvyys Premium-

verkostonäkyvyys
Ilmoitusnäkyvyys
Lehti-ilmoitus (printti)

500 €/kpl ½-sivun ilmoitus 
1000 €/kpl 1-sivun ilmoitus 
(205 mm x 225 mm)

1 kpl ½-sivun ilmoitus 1 kpl 1-sivun ilmoitus

uutiskirjeilmoitus 300 €/kpl 2 kpl 2 kpl

Sisältönäkyvyys
Asiantuntija-artikkeli 
Kauppakamari-lehdessä 
ja verkkoartikkelina

1500 €/kpl
pituus 1-sivu n. 2500 
merkkiä

Ei kuulu pakettiin 1 kpl

Yhteensä 1000 €/paketti 2500 €/paketti

Tapahtumanäkyvyys 
kauppakamarin 
jäsentapahtumassa
Sisältää 20 min sisällöllisen 
puheenvuoron tapahtumassa 
+ logonäkyvyyden

500 €/tapahtuma

Verkostonäkyvyyspaketteja tarjolla rajoitettu määrä, näin 
takaamme teille parhaan mahdollisen näkyvyyden ja 
vaikuttavuuden kanavissamme!

Hintoihin lisätään alv 24%
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Ilmoitukset & artikkelit
Ilmoitus 
uutiskirjeessä

Asiantuntija-artikkeli

- Kauppakamarilehti & verkkoartikkeli

- Asiakkaan tuottama 
asiantuntijakirjoitus (n. 2500 merkkiä)+ 
aiheeseen liittyvät kuvat. Mahdollista 
ostaa myös sisällöntuotanto (teksti + 
kuvat) kauppakamarilta.
- Sisältää artikkelin jakamisen 
kauppakamarin sosiaalisen median 
kanavissa 4 krt/2 viikon aikana.

Katso esimerkki Asiantuntija-
artikkelista:
Resepti onnistuneeseen 
omistajanvaihdokseen - Kuopion 
alueen kauppakamari 
kuopiochamber.fi

Ilmoitus Kauppakamari-
lehdessä

https://kuopiochamber.fi/resepti-onnistuneeseen-omistajanvaihdokseen/


Ilmestymisaikataulut

Vuoden 2021
kauppakamarilehdet:

1/2021 - aineistot 4.2.2021
ILMESTYY VIIKKO 9
2/2021 - aineistot 9.4.2021
ILMESTYY VIIKKO 18
3/2021 - aineistot 27.8.2021
ILMESTYY VIIKKO 39
4/2021 - aineistot 22.10.2021
ILMESTYY VIIKKO 47-48
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Kevään 2021 uutiskirje
Uutisminuutti:

Tammikuu - viikolla 3
Helmikuu - viikolla 5
Helmikuu - viikolla 7
Maaliskuu - viikolla 9
Maaliskuu - viikolla 12
Huhtikuu - viikolla 14
Huhtikuu - viikolla 16
Toukokuu - viikolla 18
Toukokuu - viikolla 21
Kesäkuu – viikolla 23



Valtakunnallinen verkostonäkyvyys
Kauppakamareilla on Suomessa yli 20 000 jäsentä, joista valtaosa on yrityksiä. 
Kauppakamarit edustavat yli 50 prosenttia suomalaisten yritysten 
liikevaihdosta ja yli 40 prosenttia työntekijöistä. Jäsenistössä on mukana 
kattavasti kaikenkokoisia yrityksiä kaikilta toimialoilta ympäri Suomen.

KauppakamariVerkosto on moderni digitaalinen haku- ja 
verkostoitumispalvelu, josta löytyvät lähes kaikkien Suomen kauppakamarien 
jäsenorganisaatiot. Perustiedot kattava Jäsenprofiili on kaikille 
jäsenorganisaatioille maksuton. Maksullisten lisäpalveluiden avulla 
KauppakamariVerkoston voi valjastaa tehokkaaksi ja edulliseksi myynti-, 
markkinointi- ja viestintäkanavaksi.

Kiinnostuitko? Kysy lisää!
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Kerromme mielellämme lisää!

Pasi Ahtiainen
viestintäsuunnittelija

044 – 744 7177
pasi.ahtiainen@kuopiochamber.fi

mailto:pasi.ahtiainen@kuopiochamber.fi

	VERKOSTONÄKYVYYS
	Dia numero 2
	850 jäsentä
	Hinnasto
	Ilmoitukset & artikkelit
	Ilmestymisaikataulut
	Valtakunnallinen verkostonäkyvyys
	Kerromme mielellämme lisää!�

