
Vauvan odotus 

Suomen suosituin raskausopas – 
odottajalle suoraan neuvolasta!

Mediakortti 2023



Uusi elämänvaihe, uudet prioriteetit
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Tavoitat lukijat joilla on meneillään kaksi isoa 
mullistusta: raskaus ja uusi perhe-elämä. 
Molemmat näistä luovat uusia tarpeita.

● Mainoksesi pääsee luotettavaan, tärkeään ja 
informatiiviseen ympäristöön.

● Oppaan jakaa luotettu taho, neuvolat.

● Neuvolajakelun ansiosta tavoitat raskaana olevat jo 
varhaisessa vaiheessa.

● Opasta käytetään koko raskauden ajan, ja sen pariin 
palataan useita kertoja: tämä antaa ilmoitukselle 
pitkän eliniän.



Mediatiedot
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Hinnat

● 2/1 sivua: 12 500 €
● 1/1 sivu: 7 400 €
● 1/2 sivu: 3 900 €

Painosmäärä: 30 000 kpl
Sivumäärä: 192

Sivukoko ja materiaalien tiedot:
Sivukoko: 130x190 mm, liimasidottu

Digitaalinen materiaali:
PDF, CMYK 300 DPI

Ilmoitusten deadline: 21.4.2023

Jakelu: Neuvoloissa kesäkuusta 2023 toukokuuhun 2024.

Opas julkaistaan kerran vuodessa.



Parasta oppaassa – 
vanhemmat kertovat:
”Seuraan oppaasta aktiivisesti jokaisen viikon kehityskaaren, mikä on mielestäni 
ihanaa. Luemme viikot yhdessä mieheni kanssa, joka saa myös täten konkreettista 
tietoa mitä milloinkin tapahtuu.”

”Tärkeää ja konkreettista tietoa eri vaiheista. Tukea myös synnytyksen jälkeiseen 
aikaan. Kiva, että oli myös tuotemainoksia.”

”Vauvan vaiheita on kiva seurata ja lukea etukäteenkin. Vaikka olisi 3. lapsi, niin 
vaiheiden lukemiseen ei ikinä kyllästy.”

”Se, että siitä tehdään uusia painoksia joten tieto pysyy tuoreena.”

”Parasta on jokaisen viikon tiedot ja oma tila muistiinpanoille. Jokaisen raskauden 
kohdalla ollut kovassa käytössä ja nyt iltatähden kohdalla ihana lukea vanhoja 
juttuja.”
 

 

 

4Lähde: Vau.fi:n oma kysely 2022



Tilastotietoa
• Sekä oppaasta että sen kaupallisista viesteistä pidetään 

kohderyhmän keskuudessa
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Lähde: Vau.fi oma tutkimus 2019



Aina luotettava ja ajan tasalla
Ilmoituksesi on laadukkaassa ja luotettavassa 
kontekstissa, asiantuntija-artikkeleiden lomassa:
 
• Oppaan artikkelit on raskauteen ja vanhemmuuteen 

erikoistuneiden toimittajien kirjoittamia ja tarkan 
journalistisen sisällöntuotantoprosessin tulos. 

• Sisällön tarkastaa joka vuosi ennen painoon menoa 
terveydenhoitaja-kätilö, jotta varmistutaan sisällön 
ajantasaisuudesta, paikkansapitävyydestä, ja korkeasta 
laadusta.

• Oppaan vastaava päätoimittaja on Petra Lehto.
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Haluatko mukaan?
Ota yhteyttä!

Teea@nostemedia.fi
harri@nostemedia.fi
mikael@nostemedia.fi
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