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Ympäri vuoden toimiva Helsinki Design Weekly on 
Helsinki Design Weekin tuottama muotoilun verkko- 
media. Viikoittain ilmestyvä uutis– ja feature- 
sisältö esittelee muotoilukentän ajankohtaisia ilmiöitä 
eturivin kirjoittajien voimin ja herättää keskustelua 
alan tulevaisuudesta.

Helsinki Design Weekly syntyi tarpeesta luoda maasta 
pitkään puuttunut alusta muotoilukeskustelulle ja 
tuoda esiin suomalaista muotoilua. Weeklyn sisältö 
kattaa laajasti eri alat graafisesta suunnittelusta 
arkkitehtuuriin ja muotiin ja nostaa esiin 
näkemyksellisimmät brändit, ilmiöt ja lanseeraukset.

Lukijat ovat muotoilun ammattilaisia, edelläkävijöitä 
ja designista innostuneita kaupunkilaisia. Viikottainen 
uutiskirje tavoittaa 23 000 lukijaa viikossa ja sivusto 
13 000 lukijaa kuukaudessa. Festivaalin ja sitä 
edeltävän ajan elo-syyskuussa sivusto tavoittaa yli  
74 000 uniikkikävijää ja 300 000 sivukatselua.

 
 
Banneripaikat ja hinnat

Iso mainospaikka (300x250)
1000 € / 2 vko
 
Pieni mainospaikka (728x90) 
800 € / 2 vko

Banneripaikat ja hinnat 
Helsinki Design Week  
–festivaalina ja sen  
alusaikaan (1.8.–16.9.2018)

Iso mainospaikka (300x250)
1 500 € / 1 vko
 
Pieni mainospaikka (728x90)
1 200 € / 1 vko

Kaikkiin hintoihin lisätään alv. 24 %. 
Formaatti: JPG, PNG tai GIF

Aineiston toimitus: 

info@helsinkidesignweek.com

Iso banneripaikka

Pieni banneripaikka
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Sisältökumppanuudet

1. Sarjakumppani

Sarjakumppanuus pitää sisällään esittelyn HDW 
Kumppanit -sivulla ja näkyvyyden nimikkosarjan 
yhteydessä, maininnan sarjan jutuissa ja oman 
esipuheen sarjan lukijoille. 

Sarjakumppanuuden kesto on joustava. Minimissään 
sarjakumppanuus sovitaan 3 kk (3000 euroa) ja 
maksimissaan kumppanuuden kesto on yhden vuoden 
(10 000 euroa).

2. Weekly Sneak Peek

Sarjassa esitellään ensi kertaa tuote, mallisto tai 
muu uutuus esimerkiksi tuotemuotoilun, muodin 
tai arkkitehtuurin parista. Sisältää artikkelin 
julkaisun Helsinki Design Weeklyssä ja viikottaisessa 
uutiskirjeessä suomeksi ja englanniksi (kaksi erillistä 
artikkelia). 

Hinta: 450 € + alv

 
3.  Promootio

Promootiolla tavoitat uutuuksista kiinnostuneet 
muotoilun ystävät. Promootio esittelee tuotteesi tai 
palvelusi kiinnostavasti ja ajankohtaisesti.

Promootio pitää sisällään esittelyn HDW Kumppanit 
-sivulla, promootioartikkelin julkaisun Weeklyssä ja 
lukijoiden kutsumisen tapahtumaan tai tilaisuuteen 
tai edulla ilahduttasen.

Promootio sisältää jutun tuottamisen ja ideoimisen, 
lukijoiden kutsumisen ja 2 viikon bannerinäkyvyyden 
sivustolla. Tapahtuman tuotanto ei sisälly hintaan. 

Hinta: 3 500 € + alv

Lisätiedot ja suunnitelmat:  
 
petra.majander@helsinkidesignweek.com

HELSINKI DESIGN WEEKLY

90%  Visuaalisesti  
     miellyttävä 
92%  Hyvin kirjoitettu 
93%  Laadukas 
93%  Monipuolinen 
95%  Kiinnostavaa sisältöä

Helsinki Design Weekin  
kävijäkysely 2016
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