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MTV:n ohjeistus valmiin artikkelin tuomisesta natiiviartikkeliksi 

     

Tarvittavat tiedot: 

- Mainostaja ja mainostajan yhteyshenkilön tiedot materiaalin hyväksytykseen 

- Mediatoimisto, yhteyshenkilö ja yhteystiedot 

- Materiaalin toimittajan tiedot (yritys, nimi, yhteystiedot) 

- Mainostettava tuote tai palvelu, jonka nimi tulee artikkelin allekirjoitukseen 

- Tavoiteajankohta julkaisulle ja mahdollinen kampanjan päättymisaika 

 

Valmiin materiaalin toimitusohjeet: 

- Teksti toimitetaan word-tiedostona paivi.kaskia@mtv.fi 

- Jos artikkeliin upotetaan linkkejä, tulee ne toimittaa artikkelin yhteydessä, samoin www-osoitteet, joihin 

linkit ohjaavat 

- Artikkeliin tuleva kuva(t) minimissään 2048 x 1152 px (tiedostomuoto psd, png, gif tai jpg). Kuvia voi olla use-

ampiakin 

- Syvätty kuva asiakkaan logosta (tiedostomuoto psd, png, gif tai jpg) 

- Lyhyt markkinointiteksti tuotteesta 

- Mikäli artikkeliin halutaan upottaa valmis video, voidaan se toimittaa valmiina YouTube- tai Vimeo-linkkinä: 

o Tiedostomuodot: MP4 tai MOV (H.264)  

o Videon koko: 1920 x 1080 px 

o 25 kuvaa sekunnissa  

o Stereo audio 44.1 kHz tai 48kHz   

o Äänentasot: EBU R128 -standardin mukaisesti -23 LUFS 

o Video bitrate: 8,000–16,000 kbps  

o Audio bitrate: 384 kbps  

 

Huom! Natiiviartikkelin materiaalien toimitus vähintään 1 viikkoa ennen kampanjan alkua/artikkelin julkaisua 

 

Erityishuomioita: 

- Artikkeliin voi upottaa videoita 

- Otsikon on hyvä olla mahdollisimman napakka ja artikkeliin houkutteleva 

- Nostoissa artikkelille voidaan antaa vielä napakampia otsikoita (max 70 merkkiä), joiden välillä testataan, 

millaisella otsikolla artikkeli vetää parhaiten lukijoita 

- Ingressi tiivistää artikkelin kokonaisidean 

- Valmis materiaali ei voi olla lehdistötiedote, tuote- tai yritysesittely, suora markkinointimateriaali tai mai-

nosteksti. MTV voi muokata näistä materiaaleista natiiviartikkelin lisähinnasta 
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Huom! MTVuutiset.fi:n päätoimittaja vastaa MTVuutiset.fi:ssä julkaistavasta sisällöstä ja hänellä on oikeus kieltäytyä 

materiaalin julkaisusta, jos se on vastoin lakeja, säännöksiä tai hyvää tapaa, siinä esiintyy muita puutteita tai ongelmia. 

 

Display-mainokset, jotka voidaan kiinnittää artikkelin yhteyteen 6 kk ajaksi: 

- Paraatimainos mobiilissa 300 x 300 px, max 50 kt  

- Paraati 980 x 400 px, max 200 kt 

o Polite mode -latauskuva ja varakuva tapetin yhteydessä olevalle bannerille 

o Polite mode -kuvan tarkoitus on tuoda mainosviesti näkyviin mahdollisimman aikaisessa vai-

heessa sivulatausta, mikäli rich-median scriptit hidastavat varsinaisen bannerilatausta. Parantaa 

kampanjan inscreeniä noin 20–40 %. Samaa banneria voidaan käyttää tarvittaessa kampanjan 

varakuvana, jos bannerin ominaisuuksissa on käytettyyn selaimeen sopimatonta tekniikkaa (for-

maatti jpeg, gif tai png, max 100 kt) 

- Boksimainos 468 x 400 px, max 60 kt  

- Suurtaulu 160 x 600 px, max 80 kt  

- Tapetti (näkyy vain leveillä näytöillä) 1920 x 1124 px, max 100 kt (Huom! Sisällön leveys 1200 px) 

 

Huom! Mainospaikkoihin joihin asiakas ei toimita materiaalia (paitsi tapetti) sijoitetaan normaalisti muuta mainontaa. 

 

Display-mainosaineiston toimitusohje: 

- Toimitetaan osoitteella paivi.kaskia@mtv.fi 

- Yrityksen ja kampanjan nimi 

- Kampanjan ajankohta/alkamisajankohta 

- Tieto siitä käytetäänkö retargetoinnissa samoja materiaaleja 

- www-osoite, joihin materiaaleista linkitetään 

- Seurantatägit, jos ne ovat käytössä 

- Jos materiaaleja on useampia samaan mainospaikkaan ja kampanjaan niin ohjeistus, mitä materiaalia on 

tarkoitus käyttää missäkin artikkelissa 

 

Huom! Mainosmateriaalin toimitus kolme työpäivää ennen kampanjan alkua! 

 

Lisätiedot:  

MTV/kaupallinen tuottaja paivi.kaskia@mtv.fi 
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