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SANOMA CREATIVES



Artikkeli S Artikkeli M Artikkeli L Tuntityö

Asiakkaan oman tekstin muokkaus ja 

editointi median omaiseksi 

natiiviartikkeliksi.

Natiivin nosto/taitto yhden kohdemedian 

uutisvirtaan kuuluu tuotanto+näkyvyys

-pakettiin.

Artikkelin kirjoitus asiakkaan materiaalien 

ja kohteessa tapahtuvan haastattelun 

pohjalta. 1–2 haastateltavaa.

Taustatyö eli ilmiöön ja aiheeseen 

perehtyminen.

Artikkelin näkökulman ideointi ja sparrailu 

yhdessä asiakkaan kanssa.

Tekstin pituus vastaa maksimissaan 

puolikkaan/kokosivun printin 

merkkimäärää.*

Natiivin nosto/taitto yhden kohdemedian 

uutisvirtaan kuuluu tuotanto+näkyvyys

-pakettiin.

Artikkelin kirjoitus asiakkaan materiaalien 

ja kohteessa tapahtuvan haastattelun 

pohjalta 3-4 haastateltavaa.

Taustatyö eli ilmiöön ja aiheeseen 

perehtyminen.

Artikkelin näkökulman ideointi ja sparrailu 

yhdessä asiakkaan kanssa.

Tekstin pituus vastaa maksimissaan 

aukeaman printin merkkimäärää.*

Natiivin nosto/taitto yhden kohdemedian 

uutisvirtaan kuuluu tuotanto+näkyvyys

-pakettiin.

Esimerkiksi:

• Koko jutun tai otsikoinnin ja ingressin 

versiointi Sanoman muihin 

mediatyyppeihin soveltuvaksi, esim. 

HS, IS, Me Naiset

• Taiton versiointi eri medioihin

• Ylimääräiset hyväksytyskierrokset

• Käännöstyöt

• Reportaasikulut (esim. matkustus 
kohteeseen, päivystys)

• Muut sovitut lisätyöt

HINTA 250 € 500 € 700 € 100 €/ h

Kuvapankkikuva Kuvaus S Kuvaus M Artikkelin taitto printtiin

Sanoman kuvapankista otetun kuvan 

käyttö osana artikkelin kuvitusta tai 

asiakkaan oman kuvan käsittely.

Ammattikuvaajan lokaatiossa ottamat 3–

5 kuvaa

Artikkelin kuvituksena ammattikuvaajan 

ottamat 6–10 kuvaa/graafia/kuvakollaasi

Valmiin artikkelin taittotyöt printti-

ilmoitukseksi

HINTA 50 € 250 € 350 €

1/2 s. = 50 €

1/1s. = 100 €

2/1s. = 200 €

LUOVA 1/1 s. = 300 €

Valitse sisällöntuotannon laajuus



Natiivi digimediassa juttupaikalla Natiivi digimediassa mainospaikalla Natiivi painetussa lehdessä Retargetointi

Natiivi julkaistaan Sanoman maakunta-

tai paikallismedian julkaisujärjestelmästä 

uutisvirtaan. Juttu aukeaa luettavaksi 

omassa ikkunassa kyseisessä mediassa.

Natiivi julkaistaan Sanoman verkostossa 

median uutisvirrassa mainospaikalla.

Natiivia näytetään kohderyhmälle sovittu 

määrä sovittuna ajanjaksona.

Artikkeli avautuu lukijalle samassa tai 

toisessa Sanoman mediassa tai ohjaa 

lukemaan sisällön asiakkaan omilta 

nettisivuilta.

Natiivi julkaistaan Sanoman painetussa 

mediassa.

Kohdenna natiivin digimediasta 

lukeneille taktista 

bannerimainonaa.

HINTA

SK: 1 100 € / 5 pvä

AL: 2 000 € / 5 pvä

Paikallismediat: 1100 e/ 10 pvä

Lisätietoa: 

https://media.sanoma.fi/mediat-

yleisot/natiivimainonta/nayttopohj

ainen-natiivimainonta

Hinnasto: 

https://media.sanoma.fi/sites/def

ault/files/2020-12/Display-

ratkaisut%20hinnasto%202021.pdf

SK: hinta koon mukaan  kts. hinnasto 

AL: hinta koon mukaan  kts. hinnasto

Paikallismediat: 0 e (printtinäkyvyys sisältyy 

natiivipakettiin: tuotanto + julkaisu digimediassa)

Hinnasto: 

https://media.sanoma.fi/site

s/default/files/2020-

12/Display-

ratkaisut%20hinnasto%2020

21.pdf

Valitse natiivin näkyvyys

https://media.sanoma.fi/mediat-yleisot/natiivimainonta/nayttopohjainen-natiivimainonta
https://media.sanoma.fi/sites/default/files/2020-12/Display-ratkaisut%20hinnasto%202021.pdf
https://media.sanoma.fi/sites/default/files/2021-01/Sanoma%20mediahinnasto%202021%20Satakunnan%20Kansa.pdf
https://media.sanoma.fi/sites/default/files/2021-01/Sanoma%20mediahinnasto%202021%20Aamulehti%20v2.pdf
https://media.sanoma.fi/sites/default/files/2020-12/Display-ratkaisut%20hinnasto%202021.pdf


Natiivituotannon valmiit, alueelliset paketit

Natiivituotannon 
paketti A

Artikkeli S

•Asiakkaan oman tekstin 
muokkaus ja editointi 
median omaiseksi 
natiiviartikkeliksi

Kuvapankkikuva

•Sanoman kuvapankista 
otetun kuvan käyttö osana 
artikkelin kuvitusta tai 
asiakkaan oman kuvan 
käsittely

Natiivituotannon 
paketti B

Artikkeli M

•Artikkelin kirjoitus 
asiakkaan materiaalien ja 
puhelimitse tai kohteessa 
tapahtuvan haastattelun 
pohjalta. 1-2 
haastateltavaa

Kuvapankkikuva

•Sanoman kuvapankista 
otetun kuvan käyttö osana 
artikkelin kuvitusta tai 
asiakkaan oman kuvan 
käsittely

Natiivituotannon 
paketti C

Artikkeli M

•Artikkelin kirjoitus 
asiakkaan materiaalien ja 
puhelimitse tai kohteessa 
tapahtuvan haastattelun 
pohjalta. 1-2 
haastateltavaa

Kuvaus S

•Artikkelin kuvituksena 
ammattikuvaajan 
lokaatiossa ottamat 3-4 
kuvaa

Natiivituotannon 
paketti D

Artikkeli L

•Artikkelin kirjoitus 
asiakkaan materiaalien ja 
kohteessa tapahtuvan 
haastattelun pohjalta, 3-4 
haastateltavaa

Kuvaus M

•Artikkelin kuvituksena 
ammattikuvaajan ottamat 
6–10 kuvaa / graafia / 
kuvakollaasi

Suosituin

300 € 750 € 1 050 €550 €



Natiivituotannon paketti S, 300 €

Natiivituotannon 
paketti S

Artikkeli S

•Asiakkaan oman tekstin 
muokkaus ja editointi 
median omaiseksi 
natiiviartikkeliksi

Kuvapankkikuva

•Sanoman kuvapankista 
otetun kuvan käyttö osana 
artikkelin kuvitusta



Natiivituotannon paketti M, 550 €

Natiivituotannon 
paketti M

Artikkeli M

•Artikkelin kirjoitus 
asiakkaan materiaalien ja 
puhelimitse tai kohteessa 
tapahtuvan haastattelun 
pohjalta. 1-2 
haastateltavaa.

Kuvapankkikuva

•Sanoman kuvapankista 
otetun kuvan käyttö osana 
artikkelin kuvitusta tai 
asiakkaan oman kuvan 
käsittely.



Natiivituotannon paketti L, 750 €

Natiivituotannon 
paketti L

Artikkeli M

•Artikkelin kirjoitus 
asiakkaan materiaalien ja 
puhelimitse tai kohteessa 
tapahtuvan haastattelun 
pohjalta. 1-2 
haastateltavaa

Kuvaus S

•Artikkelin kuvituksena 
ammattikuvaajan 
lokaatiossa ottamat 3-4 
kuvaa

Suosituin



Natiivituotannon paketti XL, 1 050 €

Natiivituotannon 
paketti XL

Artikkeli L

•Artikkelin kirjoitus 
asiakkaan materiaalien ja 
kohteessa tapahtuvan 
haastattelun pohjalta, 3-4 
haastateltavaa

Kuvaus M

•Artikkelin kuvituksena 
ammattikuvaajan ottamat 
6–10 kuvaa / graafia / 
kuvakollaasi



Esimerkit natiiveista, joissa painettu lehti mukana

M
eikä ei olekaan mikään ma-
tala puurivi eikä kivitalon 
köntys. Olen ylpeä, että 
rakentajani 1930-luvulla 
päätyivät Satakunnassa 

harvinaiseen mansardikattoon. Nautin vil-
leistä kulmistani ja lähes kolmemetrisissä 
huoneissa on helppo hengittää. Kerroksia 
on kolme ja kussakin 70 neliötä. Pihassa-
ni kasvaa tammia,  ikiaikaisia hedelmälli -
syyden, viisauden ja onnen puita. Ulkokeit- 
tiössä pidetään kesäisin plättik estejä, ja keit-
tiön puu-uunissa muhiva lihapata maistuu 
hiihtoretkeltä palaavalle perheelle. Edellisen 
asukkaan, Riikan isotädin, tekstiilitaiteilija 
Kaisa Kurrun aikana köökissä valettiin 
jouluksi upeita kynttilöitä. 

Turvallisella kivijalalla
Nykyasukkaat, varhaiskasvatusopettaja, yrit-
täjä Riikka Kurru  ja Keskustan alakoulun 
opettaja Heikki As ikan ius  ostivat minut 
vuonna 2014 ja ovat kunnostaneet minua pie-

 Mansardikaton  
alla asuu onni

Omiensa puolella

teetillä. Nykyään lattialankuillani  
tepsuttaa myös 2,5-vuotias Eelis . 
Muutaman vuoden kuluttua hän  
pukee repun selkään, huikkaa ovel-
ta hei hei talo ja tepsuttaa pikkutie-
tä muutaman sadan metrin pääs-
sä olevaan Pirkkalan alakouluun. 
Turvallisuus on sana, joka sop ii 
harjavaltalaisten ihmisten suu-
hun, koska se on täällä meillä totta.

Valtatie 2  
helpottaa citykuumetta
Maalla on mukavaa, mutta kun  
perheen sisäinen cityihminen he-
rää, kaupungin sykkeeseen pää-
see helposti. Puikkaus valtatie  
2:lle ja pian ollaan Helsingissä, 
Turussa tai Tampereella. Porin 
Sokoksen kattopysäköintipaikal-
le ajaa kuulemma 26 minuutissa. 
Riikka kehuu myös oman kylän  
palveluita: 

Mansardi eli harvinainen taitekatto luo rakennukseen yhden lisäkerr oksen. 

Isotädin Myllyoja-talo pihamaineen ja ulkorakennuksineen tuli Riikka Kur -

rulle tutuksi jo pikkutyttönä: sinne oli kätevä kirmata naapurissa sijaitse -

vasta lapsuuskodista.

Joki halkoo Harjavaltaa ja antaa virtaa arkeen

Olen Myllyoja, mansardikattoinen 80-vuotias hirsitalo Harjavallan Pirkka -

lassa. Elä hetki kanssani Kokemäenjoen kupeessa, tammipuiden varjossa.  

Ja krö-höm. Suomen kaunein koti -televisiosarjan tuomaristolta minulle   

herui pisteitä roppakaupalla. Nurkkien narinoitani tulkkaa Riikka Kurru.

Nornickel ja Boliden  teke-
vät yhteistyötä koulujen kanssa.  
Lähialueen kasiluokkalaisille jär-
jestetään vuotuinen Kasikisa, Ysien 
päivänä kerrotaan ammateista.  
Lukion ykkösille  kustannetaan 
luonnontieteiden kirjat, kemian 
ryhmät pääsevät viettämään kou-
lupäivää tehtaalle. 

Nornickelin pääpaino sponso-
roinnissa on koulutuksen ja alueel- 
lisen hyvinvoinnin tukeminen.  
Paikalliset urheiluseurat saav at  
oivan tukipotin, ja lapsiperheitä  
tuetaan muun muassa MLL:n  
kautta. Kaikki koululaiset ovat 
saaneet heijastimet, koulut va-
rakypäriä ja alakou lulaiset  
jääaikaa. 

Nornickel tukee  lisäksi Koke-
mäenjoen virkistyskäyttöä muun 
muassa kalanistutusten ja laavu-
jen rakentamisen kautta. Viimeisen 
kymmen vuoden aikana Nornickel 
on investoinut noin 200 miljoo -
naa euroa, joista osa on ympäris-
töinvestointeja. Yritys on myös  
merkittävä yhteisöveron maksaja. 

Nornickel työllistää Harjaval -
lassa 300 henkeä.

Bolidenin  pääpaino sponsoroin-
nissa on lasten ja nuorten urheilu-, 
harrastus- ja kilpailutoiminta.  
Se on myös vahvasti mukana suu -
rissa paikallisissa tapahtumissa ja 

hankkeissa sekä koulu- ja opis-
kelijayhteistyössä. Viimeisen vii-
den vuoden aikana 33 opiskelijaa 
on tehnyt Bolidenissä opinnäyte-
työnsä, vuosittain jaetaan lisäksi 
kymmenkunta oppilasstipendiä.  

Ensi vuonna Boliden rakennut-
taa monitoimikentän koulukeskuk-
sen viereen lahjana 150-vuotiaalle  
Harjavallalle.

Yritys on Satakunnan suurin yh -
teisöveron maksaja, ja se teki vuon-
na 2018 30 miljoonalla ympäris-
töinvestointeja. Boliden työllistää 
Harjavallassa 430 henkeä.  

Harjavallan kaupunki  on ai-
dosti myös tulev ien sukupolvien 
puolella. Kasvihuonepäästöt ovat 
laskeneet reippaaseen tahtiin, ja 
kaupunki on osa Hinkua, Kohti 
hiilineutraalia kuntaa -verkostos-
toa. Ilmanlaatu on viime vuosina 
parantunut huomattavasti.

Lapsia ajatellaan päätöksen- 
teossa. Uusi Vinnarin päiväkoti  
rakennetaan hirrestä ja Pirkka-
lan koulun pihasta kunnostettiin 
iloinen ja innostava. 

Monipolvinen luonto polkuineen 
ja latuineen on Harjavallassa lähellä,  
mikä lisää asumismukavuutta. 
Puhdas ja leveä Kokemäenjoki 
virtaa läpi kaupungin, ja jokiran-
nan upeat tontit odottavat otta- 
jaansa.

Harjavallan Suurteollisuuspuistossa Boliden ja   

Nornickel antavat työpaikkoja, kerryttävät   

veropottia ja osallistuvat kaikkien kaupunki-  

laisten arkeen monin yhteiskuntalahjoituksin.

– Meillä on kaikki arjen palvelut. 
Mahtava kirjakauppa, erikoistunut 
farkkukauppa, paikallinen ompe-
lija korjaa takin yks kaks, Karma 
Rock, totta kai, oma leffateatteri ja 
taidetta kotitarpeiksi ja yli.  Ihan  

m ahtava paikka .
Harjavallassa on myös kuvan -

veistäjä Emil Cedercreutzin  pe-
rintönä poikkeuksellisen huikea 
määrä julkisia veistoksia. Taiteli-
jan tuotantoon pääsee laajemmin 
tutustumaan hänen nimeään kan-
tavassa museossa. 

Tehtaat antavat   
teollista ryhtiä
Kutsun leikkisästi pikkuveljekse-
ni 400 metrin päässä, tien toisella 
puolella olevaa jokirantamökkiä.   
Savusaunasta on hyvä pulahtaa 
uimaan puhtaaseen jokeen, joka 
tässä kohdin aukeaa niin leveänä, 
että moni on erehtynyt luulemaan  
sitä järveksi.

Rantaviivaa on viime vuosi-
na siistitty silmää hiveleväksi.  
Vesi on niin kirkasta, että paatista 
pystyy näkemään kalaparvet eviä  

myöten. Pyykit kuivuvat rannan 
pyykkinarulla ja saavat raikkaan 
tuoksun. Hyvinä pakkastalvina jo -
kivartta pääsee viilettämään ret-
kiluistimilla.

Vastarannalla kohoavat ryhdik-
käät piiput muistuttavat, että Har-
javalta on edelleen teollisuuskau-
punki, vahva vientiveturi. 

Sinullekin koti jokirannassa
Harjavallassa on luonto lähellä ja  
vaihtelevat ulkoilualueet tarjoavat 
elämyksiä koko perheelle. Riikan  
mielestä Harjavallan metsissä ovat  
parhaat sieni- ja marjamaastot,  
Hiittenharjulla vetävimmät lasket-
telupaikat. Mindfulnessia Riikka 
harjoittaa Paratiisin luontopolulla, 
jonne hän roudaa usein vieraatkin. 
He äimistelevät, että voiko tällaista 
olla. Kyllä voi. Harjavallassa.

Aah – joki. Ikkunoistani näkyy 
virran kimallus, kuten niin monessa 
muussakin harjavaltalaiskodissa.  
Joelle mennään rentoutumaan, 
harrastamaan, mökkeilemään, 
melomaan, onkimaan – voi mil-
laisen aarteen äärellä olemmekaan. 

Minä en ole kaupan, mutta 
Harjavallassa on tarjolla monia  
muita ihania taloja ja jokiranta-
tontteja. Kannattaa lähteä ajele-
maan ja ihailemaan rantaviivaa.  
Ehkä tapaam m e pi an kin ? 
 

Maiju Junko teksti

Vesa Saivo kuvat

Oma mökkiranta 400 metrin  

päässä kodista on Riikka Kur -

rulle rakas paikka. Kokemäen- 

jok i tarjoaa lukemattomat  

mahdollisuudet virkistyskäyt -

töön. Talvella voi vaikka pu-

lahtaa avantoon tai jään kan -

taessa lähteä retkiluistelemaan 

tai pilkille.

He äimistelevät, 
että voiko  
tällaista olla.  
Kyllä voi.  
Harjavallassa.

KAUPALLINEN YHTEISTYÖ: HARJAVALLAN KAUPUNKIKAUPALLINEN YHTEISTYÖ: HARJAVALLAN KAUPUNKI

Natiivikampanjan tuotanto:

ARTIKKELI M

KUVAUS S

SK.FI, 5 PVÄ

PRINTTI SK KOKOSIVU

Natiivikampanjan tuotanto:

ARTIKKELI M

KUVAUS S

–

PRINTTI ½ PORILAINE

Natiivikampanjan tuotanto:

ARTIKKELI M

KUVAUS S

SK.FI, 5 PVÄ

PRINTTI SK AUKEMA



Esimerkit natiivista, joissa luova taitto painetussa lehdessä

Natiivikampanjan tuotanto:

ARTIKKELI M

KUVAUS M

SK.FI, 5 PVÄ

PRINTTI SK 1/1 + LUOVA TAITTO 



Videotuotanto S Videotuotanto M Videotuotanto L Suora lähetys & Tallenne

Suunnittelu puhelimitse, selkeä sisältö, 

esimerkiksi tapahtumataltiointi tai 

napakka uutismainen sisältö

Kuvaukset yhdessä paikassa n. 2-4 

tuntia järjestelyineen esimerkiksi 

artikkelin haastattelun ja kuvausten 

yhteydessä, kevyt ja laadukas noin 

yhden päivän editointi, ei animointeja

tai dronekuvausta, sisältää logojen ja 

yksin kertaisten grafiikoiden / 
tekstiplanssien insertoinnin videoon.  

Esim. 

Tampereen Sähkölaitos:

https://www.aamulehti.fi/a/cc09022f-

8a34-4cf0-b610-

292d270d81e4?c=1572513788418

Satakunnan ELY-keskus: 

https://www.satakunnankansa.fi/maino

s/art-2000007004912.html

Kevyt käsikirjoitus tai kuvasuunnitelma

Työllistää useampia, esim. kuvauksissa

tuottaja-toimittaja ja kuvaaja, noin päivän

kuvaukset, kuvaustilanteessa ohjaamista, 1-2 

päivää editointia, dronekuvaukset, go-pro-

kuvaukset, äänimaailma ja musiikit + 

tekstiplanssit.

Esim.

Teknikum:

https://www.aamulehti.fi/a/169860c4-fe62-

4ec3-824b-df7ab254bf70

Satakunnan Yrittäjät: 

https://www.satakunnankansa.fi/mainos/sata

kunnan-yrittajat/art-2000007680881.html

Selkeästi enemmän luovaa suunnittelua, 
käsikirjoitusta ja  kuvauspaikkasuunnittelua

Sisältää edellisten lisäksi enemmän 
ennakkotyötä, tarkasti aikaan tai säähän 

sidottuja kuvaushetkiä, esim. auringon 

nousut tms., aikaa vieviä kuvausjärjestelyitä 

ja useamman kuvauslokaation tai päivän, 

kieliversioita speakeillä tai teksteillä ja 
animointia.

Esim. 

Ellivuori:

https://www.aamulehti.fi/a/62051225-c0a7-

47b8-9180-d910bad6c

Porin kaupunki: 
https://youtu.be/M4cFUpdRIpY

Liven eli suoraan lähetyksen hinnoitteluun vaikuttavat 

muiden muassa tilaisuuden kesto, tilajärjestelyt kuten 

johdotus, verkkoyhteydet ja mikrofonit, tarvittavan 

henkilökunnan ja kaluston kuten kameroiden määrä.

Muista myös sopia suoran lähetyksen 

ennakkomarkkinointi, livelinkin upotuspaikka sekä 

videografiikoiden ja tallenteen tarve.

Esim.

Pirkanmaan Osuuskauppa:

https://www.aamulehti.fi/mainos/art-

2000007804177.html

Satasairaala:

https://www.satakunnankansa.fi/mainos/satasairaal

a/art-2000007004447.html

Olavi Uusivirta:

https://www.satakunnankansa.fi/mainos/art-

2000007004902.html

Alk. 1500 € Alk. 2 500 € Alk. 4 500 € Alk. 2 000 €

HUOM!

Konsultoi tuottajaa: käsikirjoitus, kuvaus, äänen jälkikäsittely, grafiikka, editointi, värimäärittely, valaistus, 

äänisuunnittelu, musiikki, spiikkaus, tekstitykset, videografiikoiden sijoittaminen sovitaan

tapauskohtaisesti.

Videotuotantojen hinnasto

https://www.aamulehti.fi/a/cc09022f-8a34-4cf0-b610-292d270d81e4?c=1572513788418
https://www.satakunnankansa.fi/mainos/art-2000007004912.html
https://www.aamulehti.fi/a/169860c4-fe62-4ec3-824b-df7ab254bf70
https://www.satakunnankansa.fi/mainos/satakunnan-yrittajat/art-2000007680881.html
https://www.aamulehti.fi/a/62051225-c0a7-47b8-9180-d910bad6cc6f
https://youtu.be/M4cFUpdRIpY
https://www.aamulehti.fi/mainos/art-2000007804177.html
https://www.satakunnankansa.fi/mainos/satasairaala/art-2000007004447.html
https://www.satakunnankansa.fi/mainos/art-2000007004902.html


VAKIOMALLI RÄÄTÄLÖITY PELIT

Vakiomallinen interaktiivinen elementti

Testi, kysely, laskuri, vaihtokuva, kartta, aikajana, visa,

kilpailu, kuvakaruselli, imagemap tai äänestys

Perusmallisen vakiopohjamme mukainen 

interaktiivinen elementti

Tekninen toteutus

Kuvitus: asiakkaan kuvat tai kuvapankkikuvat

Esim. 

Länsi-Suomen OP: 

https://www.satakunnankansa.fi/mainos/art-
2000007768480.html

WSOY: https://www.is.fi/mainos/kustantamossa/art-

2000007661775.html

Räätälöity interaktiivinen elementti

a) esim. testi, kysely, laskuri, vaihtokuva, kartta, 

aikajana tai visa

Toteutus vaatii koodausta tai laajempaa taustoitusta 

(esim. visuaalisuuteen, sisältöön tai rakenteeseen)

b) Arvonnan ja sen pohjalta toteutettavan 

natiiviartikkelin yhdistelmä (osallistujien rekrytointi 

arvonnan avulla)

c) testiryhmä + tulosten pohjalta toteutettava 

natiiviartikkeli (osallistujien rekrytointi valitussa 

mediassa)

Sisällön suunnittelu ja toteutus
Kuvitus: asiakkaan kuva tai kuvapankkikuva

SASKY:  https://www.tyrvaansanomat.fi/mainos/art-

2000007738773.html

Rescue AD Foundation: https://www.is.fi/mainos/art-

2000006371850.html

Räätälöity pelielementti

Esim. 

WWF: https://www.is.fi/mainos/art-

2000007768228.html

Atria:

http://sanoma.alypaa.fi/atriabubbleshooter/

Osuuspankki:

http://saastotesti.fi/#

HINTA Alk. 650 € Alk. 1 000 € Alk. 4 000 €

Interaktiiviset elementit

https://www.satakunnankansa.fi/mainos/art-2000007768480.html
https://www.is.fi/mainos/kustantamossa/art-2000007661775.html
https://www.tyrvaansanomat.fi/mainos/art-2000007738773.html
https://www.is.fi/mainos/art-2000006371850.html
https://www.is.fi/mainos/art-2000007768228.html
http://sanoma.alypaa.fi/atriabubbleshooter/
http://saastotesti.fi/

