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• MTV3.fi avasi marraskuussa 2007 häät.fi-
sivuston naisten verkkopalvelu Helmen 
yhteyteen.

• Hääsivusto toteutetaan yhteistyössä 
HÄÄT-lehden kanssa.

• Sivuston sisältö on niin kattava, että hääpari, 
kaaso, bestman ja häävieraat saavat kaiken 
tarvitsemansa tiedot häät.fi-sivustolta. 

• häät.fi-palvelu tavoittaa viikoittain noin 
40.000 eri kävijää (kevät 2010).* 

*Lähde: TNS Gallup, TNS Metrix



MTV3 Helmi
• Helmi on Suomen suurin ja paras naisille 
suunnattu verkkomedia.
• Helmi-sivusto tavoittaa viikoittain yli 
220.000 eri kävijää. (Lähde: TNS Gallup, TNS 
Metrix)

• HÄÄT-lehti on Suomen suurin ja arvostetuin 
hääaiheinen aikakauslehti.
• Suomen laadukkain morsiuslehti (Lähde: 
Lukijatutkimus 2010). 
• Suomen vanhin häälehti, yli 15 vuotta. 
• Jokainen hääpari lukee ainakin yhden 
HÄÄT-lehden numeron. Lehden pariin 
palataan lukemattomia kertoja häitä 
suunniteltaessa.
• Jokainen lehti kuluu yli 80.000 häistä 
kiinnostuneen suomalaisen käsissä. 

HÄÄT-lehti



Miksi mainostaa häät.fi-sivustolla?
1. Häät ovat iso bisnes.

• Vuonna 2009 meni naimisiin yli 
29.836  paria. He käyttivät häihin 
keskimäärin 7.000 euroa, yhteensä yli 
200.000.000 euroa.

• Solmittujen avioliittojen määrä on 
jatkuvasti kasvanut 2000-luvulla.

2. häät.fi-sivustolta saat kohderyhmän 
kiinni kattavasti ja tarkasti.

• Uniikkeja viikkokävijöitä n. 40 000.
• Sisältö palvelee kaikkia hääjuhlien 

sidosryhmiä.
3. Mainonta häät.fi-sivustolla toimii 

loistavasti.
4. Yhteistyömuodot: Yhteistyökumppanuus, 

Bannermainonta, Palveluhakemisto



häät.fi
Yhteistyökumppanuus

Jokaiselle pääyhteistyökumppanille varataan yksi 

häät.fi-sivuston alaosio, jossa kumppanilla on 

yksinoikeusnäkyvyys.

häät.fin alaosiot: Hääopas, Häämuoti, Sormus, 
Kuvat, Lahjat ja Häähumua

Kaikki mainospaikat sponsoroidussa alaosiossa: 
- Panoraama (980x120 px)
- Pidennetty suurtaulu (160x600 px)  
- Jättiboksi (468x400 px)
- Tapetti

Panorama rummussa häät.fin etusivulla ja muissa 
alaosioissa, joilla ei ole omaa sponsoria.

Vakioilmoitus häät.fi Palveluhakemistossa.
(Jatk.)



häät.fi
Yhteistyökumppanuus

Interaktiiviset tuotteet:
- Persoonallisuustesti
- Kilpailu
- Testiryhmä

Sponsoroitu sisältöyhteistyö:
Yrityksen lähettämistä materiaaleista muokataan 
sponsoroitu sisältöartikkeli.

Pääyhteistyökumppanuuden kustannukset 
27 000 € / 6 kk 
(myönnetään 15 % mediatoimistoalennus)



häät.fi
Bannermainonta

Bannermainokset näkyvät kaikilla häät.fi-

sivuston sivuilla, lukuun ottamatta 

pääyhteistyökumppaneille varattuja 

alaosioita.

Mainospaikat
Panoraama (980x120 px)
Pidennetty suurtaulu (160x600 px)
Jättiboxi (468x400 px)

Ei laajenevia mainoksia, ei streamaavia mainoksia.



häät.fi 
Bannermainonta

Panoraama
(980x120 px)

Pidennetty 
suurtaulu

(160x600 px)

Jättiboksi
(468x400 px)

1 kk 
kampanja

4 000 € 3 500 € 2 500 €

3 kk 
kampanja

8 000 € 7 000 € 5 000 €

6 kk 
kampanja

12 500 € 11 000 € 9 000 €

Hinnoista myönnetään mediatoimistoalennus -15 % sekä 
mahdollinen yhteistyösopimusalennus.

Hintoihin lisätään ALV 23 %.



häät.fi 
Palveluhakemisto

• häät.fi Palveluhakemistosta hääparit ja muut 

juhlajärjestelyihin apua etsivät löytävät tarvitsemansa 

yhteystiedot kätevästi. 

• Palvelut ja tuotteet on ryhmitelty aiheittain ja alueittain. 
• Vakioilmoituksessa mainitaan ilmoittajan nimi, 

puhelinnumero ja kotisivuosoite hyperlinkkinä sekä 
kuvaillaan lyhyesti yrityksen tuotteet tai palvelut (max 
250 merkkiä. Ilmoitukseen liitetään asiakkaan toimittama 
sähköinen pdf-ilmoitusaineisto, kuvatiedosto tai logo.

Hintoihin lisätään ALV 23 %.

1 kk näkyvyys 100 euroa
3 kk näkyvyys 200 euroa
6 kk näkyvyys 300 euroa
12 kk näkyvyys 500 euroa



häät.fi 
Yhteystiedot

Yhteistyökumppanuus ja bannerit

Emma Halmekoski
Tuotepäällikkö / MTV Oy
Puh. 010 300 5131
emma.halmekoski@mtv3.fi

Bannerit ja Palveluhakemisto

Sanna Laaksonen
Häät.fi / Editus Oy
Puh. (09) 2600 470
sanna.laaksonen@editus.fi

Ota yhteyttä mediamyyntiin!
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