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Vaalimainonnan osaamisemme on huippuluokkaa. Yli 30 vuoden kokemus mainosalalta.
Useat tunnetut, menestyneet poliitikot ovat jo vuosia käyttäneet palvelujamme.
Ota yhteys. Kartoitetaan tarpeesi ja suunnitellaan Sinun näköisesi, tehokas vaalikampanja.
Lehtimainonta, tabloidit, ﬂyerit, suoramainonta, webbisivut, somemainonta, julisteet, teippaukset... saat kaiken meiltä!
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Kysy lisää 044 0122296 tai info@cimacuu.ﬁ

+358 44 012 2296 | info@cimacuu.ﬁ | www.cimacuu.ﬁ
Tarjous voimassa vain uusiin tilauksiin 17.4.2021 asti ellei toisin mainita. Ei voi yhdistää muihin tarjouksiin. Pidätämme oikeuden hinnanmuutoksiin.
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Esimerkkejä tehokkaista vaalityökaluista:
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Tabloid

FLYER A5

12-sivua

4/4, upea 170 g/m² kartonki

10.000 kpl alk. 1790 €
20.000 kpl alk. 2150 €
+ publish online-lehti

1.000 kpl alk. 120 €
5.000 kpl alk. 180 €
sis. sivunvalmistus + painotyö

NÄYTTÄVÄT JA TOIMIVAT

by Cimacuu

BLOGIKOTISIVUT
+

sis. sivunvalmistus + painotyö
KYSY MYÖS JAKELUA!

SOME

GoogleAds-kampanja

+alv 24 %

+alv 24 %

KYSY TARJOUS!

Nyt kun koronan takia toriparlamentit ja muut yleisötapahtumat
on kielletty, on entistäkin tärkeämpää tavoittaa äänestäjät muilla keinoin.
Näillä perustyökaluilla ollaan jo tosi pitkällä.
Lehtimainonta, TV- ja radiomainonta, suoramainonta, julisteet,
teippaukset... saat kaiken meiltä!

Kysy lisää 044 0122296 tai info@cimacuu.ﬁ
•
•
•
•
•
•

Yritysilme
Logo, liikemerkki, tunnukset
Lehti-ilmoitukset, esitteet
Graafinen ohjeisto
Mainonnan modifiointi
Aineistopankki

•
•
•
•
•
•

Käyntikortit, ajanvarauskortit
Yritysesitteet, tuotekuvastot
Julisteet, tarrat, teippaukset
Messutuotteet, promotuotteet
Lomakkeet, leimasimet
Pdf-materiaalit

•
•
•
•
•
•

Internet-sivut
Verkkokaupparatkaisut
Facebook-sivut, Youtube
SOME-markkinointi
Tukimateriaalit
Koulutus

+358 44 012 2296 | info@cimacuu.ﬁ | www.cimacuu.ﬁ
Tarjous voimassa vain uusiin tilauksiin 17.4.2021 asti ellei toisin mainita. Ei voi yhdistää muihin tarjouksiin. Pidätämme oikeuden hinnanmuutoksiin.

•
•
•
•
•
•

Markkinoinnin suunnittelu
Testaus, analyysit
Konsultointi
Koulutus
Mediapalvelut
Tukimateriaalit
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SUPERTARJOUS!
Tämä hurja tarjous voimassa vain 31.3.2021 asti*:

n
a
v
a
t
Mahkoinen!
ko

MAXI
FLYER

koko 150 x 348 mm,
4/4, upea 170 g/m² kartonki
5.000 kpl alk. 290 €
10.000 kpl alk. 420 €
15.000 kpl alk. 570 €
20.000 kpl alk. 690 €
sis. sivunvalmistus + painotyö
KYSY TARJOUS ESITTEEN
JAKELUSTA KOTITALOUKSIIN!

Kysy lisää 044 0122296 tai info@cimacuu.ﬁ

+358 44 012 2296 | info@cimacuu.ﬁ | www.cimacuu.ﬁ
Tarjous voimassa vain uusiin tilauksiin 17.4.2021 asti ellei toisin mainita. Ei voi yhdistää muihin tarjouksiin. Pidätämme oikeuden hinnanmuutoksiin.

*tilauspäivä.
Toteutus sovittuna
ajankohtana
1.4.2021 mennessä.

