
Julkinen - Public

Osta Postisen mediatilaa
Kontakti-palvelussa
Miten pääsen Kontaktiin

Vinkkejä asiakkaille ja
yhteistyökumppaneille

11.8.2016
1



Kirjaudu Kontaktiin asiointitunnuksilla

• Päästäksesi Kontaktiin ostamaan Postisen mediatilaa tarvitset asiointitunnukset, joilla voit
kirjautua Postin asiointiportaaliin
• Postin asiointiportaalin kautta pääset yhdellä asiointitunnuksella kirjautumaan useisiin Postin sähköisiin tilauskanaviin,

mm. Kontaktiin.

• Kontakti on verkkopalvelu, jossa suunnittelet markkinointia, tilaat jakeluita ja kohderyhmiä ja uusimpana palveluna ostat
mediatilaa Postisesta.

• Postinen on kahdesti viikossa jaettava mainosten kääre, jonka mediatila tavoittaa kaikki Suomen mainoskiellottomat
taloudet.

• Jos yritykselläsi ei vielä ole asiointitunnuksia, hanki ne osoitteessa asiointiportaali ja tunnustilaukset

• Jos yritykselläsi on jo tunnukset Asiointiportaaliin, pyydä yrityksesi pääkäyttäjältä oikeudet Postipalveluihin, ml. Kontakti.

• Jos et ole vielä sopimusasiakkaamme, jätä tietosi yhteydenottolomakkeella, jolloin saat sopimuksen ja
tilausasiakasnumeron.

• Kirjaudu Kontaktiin osoitteessa posti.fi/asiointiportaali tai posti.fi/kontakti

• Tutustumaan pääset kirjautumattakin osoitteessa posti.fi/kontakti ja
posti.fi/kontakti/tiedostot/ohjeet/
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http://www.posti.fi/yritysasiakkaat/asiointiportaali/
https://www.posti.fi/yritysasiakkaat/lomakkeet/tunnustilaus.html
http://www.posti.fi/asiointiportaali
http://www.posti.fi/kontakti
http://www.posti.fi/kontakti
https://www.posti.fi/kontakti/tiedostot/ohjeet/


Postinen Kontaktissa, ohjeet ja chat
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• Kirjaudu Kontaktiin ja siirry suoraan etusivulta tai Palvelut-valikon
kautta kohtaan Osta Postisen mediatilaa

• Löydät Kontaktin Ohjeet-osiosta linkit Kontaktin palveluiden
kuvauksiin ja ohjeisiin.

• Chatissa vastaa Kontaktin asiakaspalvelu.

https://www.posti.fi/kontakti/tiedostot/ohjeet/


Postisen mediatilan ostaminen

1. Voit tehdä Postisen ilmoituspaikan ostamisen
kokonaan itse Kontaktissa

• Tilauksessa on yrityksesi tilausasiakasnumero (= Postin
sopimusnumerosi).

2. Jos sinulla on mediatoimisto yhteistyökumppanina,
sovi mediatoimiston kanssa käytännöistä:
• Vaihtoehto 1: Mediatoimisto asioi puolestasi Kontaktissa, ostaa

mediatilan ja osoittaa laskun yrityksellesi käyttäen yrityksesi
tilausasiakasnumeroa.

• Vaihtoehto 2: Mediatoimisto hoitaa mediatilan oston ja laskun
maksun puolestasi. Tilauksessa on mediatoimiston
tilausasiakasnumero ja laskutusosoite.

• Ota asiakkaana huomioon mediatilan oston ja aineiston aikataulut
ja sovi niistä mediatoimistosi kanssa.

Asiakkaan ohjeet
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Miten voin tehdä tilauksen asiakkaan puolesta

• Haluathan mediatoimistona tarjota asiakkaillesi
mahdollisuuden ostaa Postisen mediatilaa.

• Jotta voit tehdä asiakkaasi puolesta tilauksen
Postisen mediatilasta, yrityksesi pitää olla Postin
sopimusasiakas ja yritykselläsi pitää olla ”postittaja”-
rooli Postin asiakastiedoissa ja asiointitunnus.
• Jos ”postittaja”-roolia ei vielä ole, ota yhteyttä Postiin ja pyydä,

että se lisätään yrityksesi asiakastietoihin.

• Jos asiakas itse huolehtii Postisen mediatilan
tilauksesta Kontaktissa, mainostoimisto (aineiston
tuottaja) ei tarvitse Postin asiointitunnusta,
”postittaja”-roolia eikä sopimusta Postin kanssa.

Mediatoimiston ohjeet
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Mistä saan lisätietoa?

• Postisen mediatilaan liittyvät tilausohjeet Kontaktissa:
http://www.posti.fi/kontakti/tiedostot/ohjeet/

• Postisen tuotesivu ja mediakortti: http://www.posti.fi/postinen

• Kontaktiin ja Postisen tilaamiseen liittyvissä kysymyksissä
löydät yhteyshenkilömme Kontaktin chat-palvelussa,
sähköpostilla suora@posti.com tai puhelimella 06000 1500

• Asiointiportaalin ohjevideo posti.fi:ssa
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http://www.posti.fi/kontakti/tiedostot/ohjeet
https://www.posti.fi/kontakti/tiedostot/ohjeet/
http://www.posti.fi/postinen
mailto:suora@posti.com
http://www.posti.fi/yritysasiakkaat/asiointiportaali/palvelut-asiointitunnuksilla/index.html
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