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MTV:n yleiset ohjeet kilpailupromootioiden tuotantoon 

 

Tarvittavat tiedot: 

- Mainostettava tuote tai palvelu, jonka nimi tulee promootion allekirjoitukseen 

- Tavoiteajankohta julkaisulle ja mahdollinen kampanjan päättymisaika, jos tiedossa 

- Tuote, jota markkinoidaan 

- Palkinto 

- Palkinnon arvo 

- Kilpailun teema 

 

MTV:n tuottamaan kilpailupromootion tuotantoon liittyen toimitettava: 

- Jos promootiosivustolle upotetaan linkkejä, tulee ne toimittaa MTV:lle, samoin www-osoitteet, joihin linkit 

ohjaavat 

- Jos käytetään asiakkaan kuvia kuvituskuvina tai artikkelin kuvana, niin vähintään yksi vaakakuva, kuvakoko 

minimissään 2048 x 1152 px (tiedostomuoto psd, png, gif tai jpg). Kuvia voi olla useampiakin. Jos käytetään 

kuvapankin kuvia, MTV ehdottaa käytettäviä kuvia asiakkaalle 

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

- Tuotteesta tai palvelusta lisätietoa, markkinointitekstiä/tiedote tai linkkejä, joista voi käydä tutustumassa 

tuotteeseen tai palveluun, haastateltavien yhteystiedot tai muuta materiaalia, jota voidaan käyttää artikke-

lin tuottamiseen 

- 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  

 

Erityishuomioita: 

- Promootiosivuston korjauskierroksia max. 3, ylimenevistä korjauksista veloitetaan MTV:n voimassaolevan 

hinnaston mukainen tuntihinta 

- Promootiosivustolle voi upottaa videoita tai linkkejä asiakkaan sivuille 

- Jos asiakas haluaa muuttaa jo hyväksyttyä promootiosivustoa, veloitetaan siitä 50 % uuden promootiosivus-

ton tuotannon hinnasta 

- Jos asiakas haluaa uudelleen tehtäväksi jo hyväksytyn promootiosivuston, veloitetaan siitä 75 % uuden pro-

mootiosivuston tuotannon hinnasta 
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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. 

 

Displaymainokset, jotka voidaan kiinnittää promootion 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 varsinaista 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. 

 

Mainosmateriaalien toimitusohjeet: 

- Toimitetaan osoitteella paivi.kaskia@mtv.fi 

- Lisää toimituksen mukaan tiedot:  

o Yrityksen ja kampanjan nimi 

o Kampanjan ajankohta/alkamisajankohta 

o www-osoite, joihin materiaaleista linkitetään 

o Seurantatägit, jos niitä käytetään 

o Jos materiaaleja tulee useampia samaan mainospaikkaan ja kampanjaan, niin mukaan ohjeistus, 

miten materiaalia on tarkoitus käyttää 

 

Huom! Mainosmateriaalin toimitus 3 työpäivää ennen kampanjan alkua! 

 

Lisätiedot:  

MTV/kaupallinen tuottaja paivi.kaskia@mtv.fi 
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