
 
Finnkinon verkkokauppa 

- mainonnan aineisto-ohjeet 
 
Finnkinon sivusto on nykyään responsiivinen verkkosivusto. Tarjoamme 
entistä näyttävät mainospaikat oikealle kohdeyleisölle. Sivuston pääväri on 
musta, joka tunnusomaisesti soveltuu elokuva-alalle, huomioithan tämän 
aineiston suunnittelussa. Mainospaikat ovat responsiivisella sivustolla samat deskarilla ja 
mobiilissa, mutta mainosten koko muuttuu näytön koon mukaan.  
 
Sivuston mainospaikkoja mitataan jatkuvasti sekä tulosten pohjalta kehitetään. Syksyllä 
2018 Hero-banneri muuttui näyttöpohjaiseksi. Tämän muutoksen myötä Hero-bannerista on 
toimitettava kaksi eri versiota. 
 
Huomioithan myös, että google-tagien logiikkaa muuttuu entistä selkeämmäksi. Tästä 
dokumentista löydät myös ohjeet kohde-URL:n luomiseen. Seuraathan ohjeita, jotta 
kampanjaperformoinnin seuranta on mahdollisimman selkeää. 
 

Mainospaikka Desktop / 
Mobiili 

Koko (pikseleissä) Kokorajoitus 
(kilotavuissa) 

Etusivun Hero image Desktop 1920 x 650  px  200 kt 

Etusivun Hero image Mobile 768 x 460 200 kt 

Paraati Desktop 980 x 400 px 200 kt 

Panorama Desktop 980 x 120 px 150 kt 

Sivupalkki (tuplabanneri) Desktop 300 x 500 150 kt 

Interstitaali desktop Desktop 980 x 600 px 200 kt 

Mobiiliparaati Mobile 300 x 300 px 150 kt 

Mobiili tuplabanneri Mobile 300 x 500 px 200 kt 

 
Popmedialle toimitettava aineisto: 
 
Aineisto toimitetaan vähintään 3 arkipäivää ennen kampanjan alkamista osoitteeseen 
verkkoaineisto ÄT popmedia.fi. Myöhemmin lähetetty aineisto voi johtaa kampanjan 
myöhästymiseen. 
Seuraavat tiedot on toimitettava aineiston kanssa: 
→ Asiakkaan ja kampanjan nimi 
→ Kampanjan ajankohta 
→ URL-osoite johon kampanjan klikkaukset ohjataan (HUOM! Uudet URL-ohjeet) 
→ Mahdollinen impressioseuranta 
 
Popmedian aineisto-ohjeisiin voi tutustua tarkemmin täältä: 
https://www.popmedia.fi/aineisto-ohjeet/.  

https://www.popmedia.fi/aineisto-ohjeet/


 
1. Sivuston etusivun Hero image 

 
Finnkinon verkkokaupasta löytyy jatkossa etusivun “hero image”. Kuva on näyttävän 
kokoinen ja siinä aina oltava Finnkinon ohjeistuksen CTA-painikkeet, joilla ohjataan 
asiakkaita ostamaan lippuja. 
 
Yhdenmukaisella Hero-templatella tuodaan bannerit tiukemmin osaksi käyttäjä- kokemusta. 
Värit CTA-painikkeissa on hyvä pitää yhtenäisenä, jotta käyttäjät voivat tottuneeseen tyyliin 
klikata keltaisesta itsensä eteenpäin LIPUT / LUE LISÄÄ, kuten muillakin Finnkinon 
alasivuilla. Trailereille taas on varattu musta nappi jota painamalla voi katsoa trailerin. 
Käytettävä keltaisen taustan ja fontin väri on #ffc800 ja fontti on SF Sans Heavy. Alareunaa 
varjostaa kevyt musta gradient, joka rauhoittaa aluetta nappien alla ja tekee niiden 
löytämisen mahdollisimman vaivattomaksi 

 
Uuden hero mainosmuodon voi toimittaa kahdella eri tapaa: 

  
Ensimmäinen on toimittaa vain mainokseen tarkoitetut JPG kuvat (1920x650 & 768x400) 
sekä mainoksen klikkiosoitteen Pop Medialle. Pop Media rakentaa kuvista 
Adform-yhteensopivan aineiston, johon lisätään Osta liput / Katso traileri -painikkeet. 

  
Toinen vaihtoehto on rakentaa banneri itse Adformin HTML5 -templaten pohjalta. Tämä 
antaa suurempia mahdollisuuksia. Mainosta suunniteltaessa on kuitenkin otettava huomioon 
sen responsiivisuus, tarkoittaen että yksittäisten elementtien kiinteitä mittoja tulisi välttää. 

  
Mikäli banneriin haluaa mahdollisuuden katsoa elokuvan traileri, tehdään se Adformin 
videosoittimella, niin että Traileri painiketta klikkaamalla aukeaa soitin bannerin päälle. 

 
Templatet ovat ladattavissa tästä: 
  
Desktop: 
https://s3.eu-central-1.amazonaws.com/prebid-popmediafi/finnkino-templates/Finnkino_heroi
mage_traileri.zip 
 
Mobiile: 
https://s3.eu-central-1.amazonaws.com/prebid-popmediafi/finnkino-templates/finnkino-mobil
e-hero-final.zip 
 
PSD-pohja, mikä auttaa hahmottamaan painikkeiden paikan bannerissa. 
https://drive.google.com/file/d/1yhKJmdHuPvAh5vA5uaoLgdtPPgbTHbJV/view?usp=sharing  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://s3.eu-central-1.amazonaws.com/prebid-popmediafi/finnkino-templates/Finnkino_heroimage_traileri.zip
https://s3.eu-central-1.amazonaws.com/prebid-popmediafi/finnkino-templates/Finnkino_heroimage_traileri.zip
https://s3.eu-central-1.amazonaws.com/prebid-popmediafi/finnkino-templates/finnkino-desktop-hero-final.zip
https://s3.eu-central-1.amazonaws.com/prebid-popmediafi/finnkino-templates/finnkino-mobile-hero-final.zip
https://s3.eu-central-1.amazonaws.com/prebid-popmediafi/finnkino-templates/finnkino-mobile-hero-final.zip
https://drive.google.com/file/d/1yhKJmdHuPvAh5vA5uaoLgdtPPgbTHbJV/view?usp=sharing


Desktop-näkymä esimerkki: 
→ 1920 x 650 

 
 
Mobiilinäkymä esimerkki: 
→ 768 x 460 

 
 



2. Desktopin paraati 
→ 980x400  
 
Paraatin löydät lähes jokaiselta sivulta. 
 

 
 
 
3. Desktopin panorama 
→ 980x120 
 
Desktopin panorama -mainos on näyttävä mainospaikka, jota käytetään sisältösivujen 
yläosassa.  
 

 
 
 
 
 



4. Sivupalkki (desktop tuplabanneri) 
→ 300 x 500 
 
Elokuvalistauksiin tuodaan desktoppiin sivupalkki, jossa voidaan ajaa 300x500 kokoisia 
mainoksia. Tämä parantaa samalla sivun visuaalista rakennetta, tuoden lippupainikkeen 
leveillä näytöillä järkevämpään paikkaan.  
 

 
 
5. Desktop Intersitiaali 
→ 980 x 600 px 
 
Intersitiaali tarjoaa näkyvyyttä! Intersitiaali näytetään sivustolle tuleville kävijöilleen sivustolle 
tullessa. Suuresta koosta huolimatta viesti kannattaa pitää yksinkertaisena. 
 
Adformin ohjeistukset: 
Manuaali:  
http://showroom.adform.com/formats/55db8a3b18806286dccff0ec/manual.html  
Template: 
http://studio.adform.com/banners/workspace/bc6a4eda60186149b910b681416bab686  
 

 
 

http://showroom.adform.com/formats/55db8a3b18806286dccff0ec/manual.html
http://studio.adform.com/banners/workspace/bc6a4eda60186149b910b681416bab686


6. Mobiiliparaati  
→ 300x300 
 

 
 
7. Mobiili tuplabanneri 
→ 300 x 500 
 

 



Google Analytics -seuranta / kampanjoiden tagitys Finnkinolla: 
Oheisesta taulukosta löydät uudet ohjeet mainosten tagitykselle.  
 

- Käytä vain pieniä kirjaimia 
- Vältä lyhenteitä, kirjoita nimet aina kokonaan 
- Käytä erottelijana - -merkkiä, esim. Finnkino-markkinointi 

 
Erityisen tärkeää on kirjoittaa levittäjän nimi aina samalla tavalla ohjaus-URLeihin. Termien 
avulla filtteröimme oikeat näkymät analytiikkaan. 
 
Esimerkki: 
https://www.finnkino.fi/event/302498/title/coco_2d_dub/?utm_source=disney&utm_medium=
banner_mobile&utm_campaign=coco 
 
Levittäjille: 

Google campaign name Tag in URL Required 

Campaign source Distributor name (always the 
same!) 

YES 

Campaign medium What banner and where? 
For example: 
→ size (300x300) 
→ name (mobiiliparaati) 
 
FOR HERO: 
heroimagedesktop / 
heroimagemobile 

YES 

Campaign name Movie name / campaign 
name 

YES 

 
Voitte käyttää tätä työkalua: https://ga-dev-tools.appspot.com/campaign-url-builder/  

https://www.finnkino.fi/event/302498/title/coco_2d_dub/?utm_source=disney&utm_medium=banner_mobile&utm_campaign=coco&utm_content=300x300
https://www.finnkino.fi/event/302498/title/coco_2d_dub/?utm_source=disney&utm_medium=banner_mobile&utm_campaign=coco&utm_content=300x300
https://ga-dev-tools.appspot.com/campaign-url-builder/

