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•	 Kuvaformaatti	on	JPG
•	 Koko	886	x	1300	px		

(max	120	kt)
•	 Värit	RGB
•	 Katso,	että	kuva	näyttää	

hyvältä	myös	koossa:		
354	x	511	px

•	 Yrityksen	logo	kannattaa	
sijoittaa	kuvan	keskelle,	
koska	silloin	se	näkyy	myös	
etunäkymässä	hyvin.

•	 Lisää	kuvan	ala-	tai	yläosaan	
kampanjan	merkittävin	etu.

•	 Halutessanne	luomme	
mainoskuvanne.	Toimita	
tällöin	kuva	ja	logo	sekä	
tarvittaessa	kuvaan	sopiva	
lyhyt	mainoslause.

EDUN KUVA JA SEN SIJOITTUMINEN CITYSHOPPARI-SOVELLUKSESSA

886 x 1300 px

logon
suositusalue

etu



Kohdennamme push-viestisi koko kantaan tai toimipisteesi ympärille 1–700 km 
säteellä Suomessa

•	 Push-viesti	voi	sisältää	yrityksen	nimen	lisäksi	max.	40	merkkiä	välilyönteineen.
•	 Yrityksen	nimi	tulee	aina	näkyviin	ensin	ja	sen	jälkeen	tulee	viesti,	joten	itse	

viestissä	ei	tarvitse	mainita	yritystä.	

Uutiskirjeet suunnitellaan asiakkaan toimittaman materiaalin pohjalta ellei toisin 
sovita. Useamman kuvan käyttö sekä erilaiset palstaratkaisut ovat mahdollisia.

VINKIT:

•	 Panosta	otsikkoon
•	 Less	is	more
•	 Pidä	tekstit	lyhyinä	ja	ytimekkäinä
•	 Huomioi	kuvien	laatu

Katso erillinen uutiskirjeen asemointimalli ja -ohje

EDUT

Kertaluonteinen	tai	jatkuva	etu		
(max	4	kpl),	toimita	teksteinä	erikseen.

Erilaisia etutyyppejä:
•	%-alennus
•	euromääräinen
•	ilmainen	toimitus
•	alennus	koodilla	verkkokaupassa
•	yksilöllinen	etukoodi	
•	liitännäislahja

Toimitathan	lisäksi	yrityksestänne		ja	kam-
panjasta	kertovan	lyhyen	kuvaustekstin.	
Toimita	myös	etujanne	kuvaavat	5	asia-	
sanaa	parantamaan	sovelluksen	hakuo-
sumien	tarkkuutta.	

ETUJEN SUUNNITTELU JA YRITYSKUVAUS

AINEISTOJEN TOIMITUS: 
tuotanto@cityshoppari.fi

NK digital

Itälahdenkatu 22 B, 00210 Helsinki

www.cityshoppari.fi

 

 

 

Marko Lahtinen 

 0400 871 817 

 marko.lahtinen@cityshoppari.fi

Jani Kesänen   

 050 388 9459 

 jani.kesanen@cityshoppari.fi

Tarjoamme monikanavaiset 
markkinointiratkaisut

•	 Visuaalinen	sisällöntuotanto	ja		

tekstisuunnittelu

•	 Push-viestit

•	 Uutiskirjeet

•	 Kampanjasuunnittelu

•	 Sovellusmarkkinointi

•	 Sosiaalisen	median	kampanjat

•	 Google-mainonta

•	 Graafinen	suunnittelu

•	 Suoramarkkinointi

•	 Verkkosivut

MYYNTI:

PUSH-VIESTIT

ASIAKKAAN UUTISKIRJE
 040 130 6590 

 tuotanto@cityshoppari.fi

TUOTANTO:



VINKIT

•  PANOSTA OTSIKKOON

•  LESS IS MORE

•  PIDÄ TEKSTIT LYHYINÄ &  YTIMEKKÄINÄ

•  HUOMIOI KUVIEN LAATU 

1. Pääkuva
•  Suositeltava kuvamalli: vaakakuva 
•   Minimi leveys 640 px / korkeus kuvan mukaan
•   Formaatti: jpg, png

2. Tekstit
• Aiheotsikko
• Otsikko
• Väliotsikko (vapaaehtoinen)
• Leipäteksti

3. Muut kuvat (vapaaehtoinen)
•  Minimi leveys 290 px / korkeus kuvan mukaan
•  Formaatti: jpg, png

4. Linkitysosoite (URL)
• Ohjaus haluttuun sivustoon / ländäriin 

5. Logo
•  Yrityksen tai tuotteen logo 
•  Formaatti: jpg, png

Uutiskirjeet suunnitellaan asiakkaan toimittaman ma-
teriaalin pohjalta ellei toisin sovita. Useamman kuvan 
käyttö sekä erilaiset palstaratkaisut ovat mahdollisia.

Tekstit / Otsikko

Leipäteksti: Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisci 
elit, sed eiusmod tempor incidunt ut labore et dolore magna 
aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation 
ullamco laboris nisi ut aliquid ex ea commodi consequat. 

Väliotsikko
Lorem ipsum dolor sit amet, 
consectetur adipisci elit, sed ei-
usmod tempor incidunt ut labore 
et dolore magna aliqua. Ut enim 
ad minim veniam, quis nostrud 
exercitation ullamco laboris 
nisi ut aliquid ex ea commodi 
consequat. 

LOGO
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Yhteystiedot

Sisältökenttä

AINEISTO-OHJE
asiakkaan uutiskirje


