
Kiiltomadon mediakortti 

Kiiltomato.net on kirjallisuuskritiikkiin erikoistunut verkkolehti. 
Kiiltomadon sivuilla vieraillaan viikoittain noin 3 600 kertaa.* Viikoittaisten
sivunäyttöjen määrä lähentelee kymmentätuhatta.

Kiiltomato on aktiivisten kirjallisuusharrastajien erikoismedia. Lukijamme
ovat valikoituneita, sillä Kiiltomato ei kilpaile määrällä vaan arvostelujen ja
pääkirjoitusten perehtyneisyydellä. Kiiltomato on keskeisessä lukijakunnas-
saan arvostettu mielipidevaikuttaja johon viitataan toistuvasti.

Kiiltomadossa julkaistaan viikoittain 3–4 kirjallisuusarvostelua (joista yksi
ruotsiksi) sekä pääkirjoitus kerran kuukaudessa. Kritiikkiarkisto kattaa yli
2000 arvostelua, ja sitä käytetään aktiivisesti. Lukijat saavat tiedon uudesta
sisällöstä uutiskirjeen (noin 2500 tilaajaa) ja Facebookin (1300 seuraajaa)
välityksellä.

Puolet Kiiltomadon lukijoista hakee täsmätietoa kirjailijasta tai kirjasta ja
päätyy Kiiltomaton hakukoneen avulla. Neljännes käynneistä tulee linkkien
kautta (erityisesti Facebook ja Wikipedia), ja runsas kuudesosa suoraan.
Kävijä viihtyy sivulla keskimäärin 1,37 minuuttia – artikkeleihin todella
perehdytään!

Pyrimme pitkäaikaisiin kumppanuuksiin ja olemme valmiit räätälöimään
mainonnan tarpeidenne mukaiseksi.

Kiiltomadossa on useita mainospaikkoja bannerimainonnalle. Lisäksi tar-
joamme mahdollisuuden tekstimuotoiseen mainokseen uutiskirjeessämme.

Ota yhteyttä!

Mediamyynnistä vastaa Lukukeskuksen toiminnanjohtaja Anu Laitila
anu.laitila@lukukeskus.fi / 040 564 7194

Sivuston julkaisija: www.lukukeskus.fi

* Kävijätiedot pohjautuvat sivujen käyttöä mittaavan Google Analyticsin tietoihin puo-
livuotiskaudella 12.11.2010–12.5.2011. Luvuista on laskettu aritmeettiset keskiarvot.

Kutakin banneripaikkaa myydään vain yksi kerrallaan. Banneri-
paikat ovat staattisia. 

Bannereiden leveystiedot ovat pysyviä, korkeusmitat joustavat.

Tarjoamme edullisemmat hinnat vuosisopimuksella.
Kritiikkien perässä näytettävästä bannerista (esim. “hae kirjaa
verkkokaupasta”) tehdään vain vuosisopimus yksinoikeudella.

Aineisto toimitetaan jpg-muodossa osoitteeseen:
seija.haapakumpu@lukukeskus.fi
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Mainospaikka

Sivupalkin alareunassa pysty-

banneri, näkyy läpi sivuston

Sivupalkin pystybanneri.

Kampanjapaikka, myydään

vain kuukaudeksi kerralla

Etusivun alareunan vaakaban-

neri, ulottuu sivun vasemmasta

reunasta sivupalkkiin

Etusivun vaakabanneri, kam-

panjapaikka sivun keskiosassa

Kritiikkien perässä näytettävä

sivun alareunan vaakabanneri,

yksinoikeuspaikka vuodeksi

Uutiskirjeen mainospaikka

Koko, px

260 x 260

260 x 260

610 x 150

610 x 150

610 x 150

Hinta, euroa

150 e / kk tai 

1 500 e / vuosi

300 e / kk

350 e / kk tai 

3 000 e / vuosi

500 e / kk

3 500 e 

vuosisopimus

150 e / kerta
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