
Kanariansaaret on suomalaisten suosituin talvimatkakohde. Matkailijat ovat muun muassa aktiivisia 
eläkeläisiä, lapsiperheitä, ostosmatkailijoita, saaren aktiviteetteja arvostavia täsmäturisteja ja Kanarialla 
työskenteleviä tai vapaa-ajastaan nauttivia suomalaisia.

Mediamyynti ja markkinointiratkaisut yrityksille:
www.kanaria24.com / www.lascanarias24.com 
Tuottaja, päätoimittaja: 
Katja Järvelä-Romppainen
Playa del Ingles, Kanariansaaret
Tel. +34 687 142 907
Aineistojen lähetys: katja.jarvelar@gmail.com

Julkaisija: Polarlehdet Oy, Katajaranta 24, 96400 Rovaniemi, Suomi, puh. +358 16 311 611
Polarlehdet Oy on Suomen vanhimman matkailulehden, Matkalehden perustaja. Matkalehti siirtyi Otavamedia Oy:lle vuosi sitten, mutta 
Polarlehdet Oy hoitaa edelleen lehden sisällön ja toimituksellisen valmistuksen. Yhtiö on  kehittänyt Kanaria-sivuston, johon on koottu 
matkailijan kannalta tärkeää tietoa matkaoppaan muodossa. Sivustolta löytyy sekä matkasuunnittelun kannalta tärkeää tietoa ja vinkkejä 
matkailijan tarpeisiin perillä kohteessa.

 • Matkalehteä 25 vuotta kustantanut 
Polarlehdet Oy on avannut aktiiviset 
Kanarian suomenkieliset matkailusivut 
www.kanaria24.com, jotka antavat 
vinkkejä lomamatkaa suunnitteleville 
ennen matkaa ja toimivat aktiivisena 
lomaoppaana perillä kohteessa. 

 • Juttuja ruuasta, ostosmahdollisuuk-
sista, nähtävyyksistä, kulttuuritarjon-
nasta, urheilutapahtumista, harras-
tusmahdollisuuksista, festivaaleista, 
arjesta, yöelämästä, historiasta, 
ajankohtaisista uutisaiheista jne. Esit-
telemme saaren eri alueita laajasti. 

 • Sivut kertovat suomalaisille ajankoh- 
 taista ja tärkeää tietoa Kanarialta, esit-
televät kauden matkoja ja matkustus-
mahdollisuuksia sekä antavat vinkkejä 
lomanviettoon. 
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TULE MUKAAN NYKYPÄIVÄN MEDIAAN
Uusi kanava on myös teidän käytössänne ja mainos Kanaria24.com-palvelussa tavoittaa aktiiviset, 
Kanarian matkoista kiinnostuneet. Internet on matkailutietoa etsiville suosituin lähde, jossa etenkin 
suomalaiset tekevät päätöksiä lomakohteista ja aktiviteeteista. 

Perusmainospaketti sisältää:
 • Otsikko
 • Vapaamuotoinen kuvaus (Sopimus sisältää halutessanne toimittajamme tuottaman mainostekstin.)
 • Hakukoneoptimointi
 • Karttanäkyvyys
 • Sosiaaliset jakamistoiminnot
 • YouTube-videomahdollisuus
 • 5 kuvaa
 • Mainostekstiä, tarjouksia asiakkaille
 • Kävijä voi kommentoida mainosta
 • Kävijä voi lähettää sähköpostin suoraan asiakaspalveluunne
 • Yrityksellänne on reaaliaikainen päivitysmahdollisuus mainokseenne sopimuskauden ajan.

Hinnastosta näet vaihtoehdot lisätietoineen. Lisäksi voimme toteuttaa erilaisia kumppanuusmark-
kinointikampanjoita, kilpailuja ja räätälöityjä markkinointiratkaisuja – kysy lisää ja pyydä tarjous!
_________________________________________________________________________________

LISÄÄ MAINOKSESI TEHOA
Nosta premium-mainoksena kärkeen, hinta 5 € (kansainväl. laskutus, alv 0 %) sisältää:
 • Mainos listataan ensimmäisenä etusivulla
 • Mainos listataan ensimmäisenä oman kategorian päänäkymässä
 • Mainos näkyy pääuutisen oikealla puolen niin kauan kuin seuraava nosto sivuille tapahtuu 
_________________________________________________________________________________

MATERIAALIOHJE
 • Mainoksen muoto: GIF, JPEG, Flash tai HTML
 • Materiaali toimitetaan osoitteeseen: katja.jarvelar@gmail.com
Voit kysyä lisätietoja ottamalla yhteyttä tuottaja Katja Järvelä-Romppaiseen.


