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   -Suomen suurin olutmedia- 

- Facebook  - 

 
Olutposti ja sen alla toimiva Pienpanimot-ryhmä tuovat esille sosiaalisissa medioissa HoReCa- ja 
juoma-alan uutisia, tuotteita, toimijoita, tapahtumia ja ilmiöitä. Julkaisumme tavoittavat viikoittain 
kymmeniä tuhansia olut- ja juomakulttuurin ystäviä. Uutena palveluna olemme ottaneet käyttöön 
Olutposti ja Pienpanimot Facebook- ryhmien vuokrattavan mainostilan. 

  
OLUTPOSTI- JA PIENPANIMOT FACEBOOK YHTEISÖT MAINOSHINNASTO 
 
Olutposti- ja Pienpanimot ryhmien jäsenet ovat olut- ja juomakulttuurin ystäviä, tiedostavia kuluttajia, 

alan ammattilaisia (ravintoloista, panimoista, kaupan alan toimijoista, jakelijoista, median edustajista…), 
sekä yhä useammin myös ruokakulttuurin harrastajia ja ammattilaisia. Jos haluat tavoittaa jonkin tai 
useamman edellä mainituista ryhmistä, se onnistuu helposti kauttamme. Kummankin edellä mainitun 
yhteisön uutisoinnit tavoittavat yhteensä noin 65 000- 95 000 silmäparia jokainen viikko. Kanavien 
yhteinen tykkääjä- ja seuraajamäärä on tällä hetkellä noin 20 000 henkilöä. 
 
Tarjoamme edullista ja tehokasta tapaa mainostaa tuotteita, palveluita, tapahtumia tai muuta toimintaa 
tarkasti aiheen ympärille profiloidulle kohderyhmälle. 
Olutpostin kanavien kanssa sinulla on mahdollisuus saavuttaa koko Suomen kattava näkyvyys tai 
halutessasi rajaamme kampanjasi toivomallesi alueelle. 
 

Mainoselementit 
 
1.Sisältöpostaus  
Tapahtuma/tuote/palvelu/kampanja tai uutisnosto. 
 Hinta: 10 €/kpl + 0,05 €/kontakti + Facebook mainosmaksua 15 €/postaus (minimimaksu)  
Hinta yhteensä: 25 € mainosmaksuineen/postaus + 0,05€/ kontakti 

. 
 

 
 

2.Facebook kansikuva ”yläbanneri” 
 

 
 

Tuotanto annetusta kuvasta ja tekstistä 80 € (jos ei löydy valmiina). 
190 € / viikko (7 pv) / yhteisö 
340 € / kaksi viikkoa (14pv) / yhteisö 
Esilläoloaika yhteensä 1kk aikajaksolla. Tuolloin banneria vaihdetaan 2 kertaa. 
Jokainen vaihto aiheuttaa näkyvyysnoston yhteisölle. 
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3.Facebook -palstan välilehdet. 

Kampanjat, kilpailut, kontaktirekisterit… 
 
Välilehden tuottaminen annetusta materiaalista  750 € 
 
Esillä: 
280 € / 1 viikko (7 pv) / yhteisö 
360 € / 2 viikkoa (14 pv) / yhteisö 
480 € / 3 viikkoa (21 pv) / yhteisö 
520 € / 4 viikkoä (30-31 pv) / yhteisö 
Välilehteä nostetaan uutisvirtaan 1 kerta viikossa jolloin se saa 
suuren näkyvyyden. 

 

 
 

 

4. Palstojen Tykkäämiset -nosto 
 
Hinta: 120 € / 2 kk / yhteisö 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



facebook.com/olutposti                                                       facebook.com/pienpanimot  

 
 

 
 

                                                   
 
 
                                    Yhteydet 

 

 
Mikko Hentunen 
Producer 
Olutposti media Oy 
Vilhonvuorenkatu 11 D 7, 7krs 
00500 Helsinki 
Mobile: +358(0)50 9100 655 
Mail: mikko@olutposti.fi 
www.olutposti.fi 
www.facebook.com/olutposti 
www.facebook.com/pienpanimot 
 

 
 

Jari "cyde” Hyttinen 
Executive producer / COB 
Olutposti media Oy 
Vilhonvuorenkatu 11 D 7, 7krs 
00500 Helsinki 
Mobile: +358(0)500577089  
Mail: cyde@olutposti.fi 
www.olutposti.fi 
www.facebook.com/olutposti 
www.facebook.com/pienpanimot 
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