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Verkkomainonta	  kasvoi	  11	  %	  ensimmäisellä	  neljänneksellä	  
Verkkomainonnan	  panostukset	  kasvoivat	  11	  %	  vuoden	  1.	  kvartaalilla	  verrattuna	  samaan	  
ajanjaksoon	  vuonna	  2009.	  ”Maaliskuu	  oli	  luokitellulle	  mainonnalle	  erinomainen	  ja	  näyttävä	  
display-‐mainonta	  on	  jatkanut	  hyvää	  kasvuaan.	  Verkkomainonta	  jatkaa	  mediamarkkinoiden	  
kovinta	  kasvua,	  mutta	  iloisin	  uutinen	  on	  mediamainonnan	  kokonaisuuden	  kasvaminen	  pitkästä	  
aikaa”	  toteaa	  IAB:n	  hallituksen	  puheenjohtaja	  Petri	  Karjalainen.	  
	  
Vuoden	  2010	  ensimmäisen	  neljänneksen	  yhteenlaskettu	  panostus	  verkkomainontaan	  oli	  36	  
milj.	  euroa.	  Display	  ja	  luokiteltujen	  ilmoitusten	  osuus	  on	  18,7	  milj.	  euroa	  ja	  viime	  vuodesta	  
kasvua	  on	  kertynyt	  17,7	  %.	  Hakusanamainonnan	  ja	  sähköisten	  hakemistojen	  osuus	  summasta	  
oli	  17,4	  milj.	  euroa	  ja	  kasvua	  vuoden	  takaiseen	  on	  4,7	  %.	  Luvut	  löytyvät	  eriteltyinä	  kaaviosta.	  
Mediamainonta	  kasvoi	  kokonaisuudessaan	  0,7	  %	  ensimmäisen	  kvartaalin	  aikana.	  
	  
Sekä	  display-‐	  että	  luokiteltu	  mainonta	  ovat	  kääntyneet	  selvään	  kasvuun	  kun	  taas	  panostukset	  
sähköisiin	  hakemistoihin	  ovat	  laskeneet	  huomattavasti.	  Hakusanamainonta	  kasvaa	  edelleen	  
vaikka	  osa	  luvuista	  jää	  raportoinnin	  ulkopuolelle,	  koska	  asiakastilejä	  on	  siirtynyt	  
mediatoimistoista	  asiakkaiden	  omaan	  hoitoon.	  IAB	  Finland	  kehittää	  tiedonkeruumenetelmää	  ja	  
etsii	  tarkempaa	  tapaa	  kerätä	  hakumainonnan	  panostukset.	  	  	  
	  
Toimialoittain	  mm.	  panostukset	  avoimiin	  työpaikkoihin	  kasvoivat	  ensimmäisellä	  kvartaalilla	  
verkkomainonnan	  osalta	  10	  %,	  kun	  vastaava	  kasvu	  koko	  mediamainonnan	  osalta	  jäi	  3,3	  %:iin.	  
Toinen	  kehittyvä	  panostaja	  verkkomainontaan	  oli	  vähittäiskauppa.	  Sen	  kohdalla	  kasvua	  oli	  18	  
%.	  Vähittäiskaupan	  panostukset	  mediamainontaan	  kokonaisuudessaan	  laskivat	  1,5	  %.	  

	  
Display	  ja	  luokitellun	  mainonnan	  muutos-‐	  %	  eriteltynä	  alkaen	  1.Q	  2011	  



                                                                                                                          
IAB	  Finland	  kerää	  haku-‐	  ja	  sähköisen	  hakemistomainonnan	  panostukset	  kvartaaleittain.	  
Tiedontoimittajina	  ovat	  kaikki	  mediatoimistot,	  Eniro,	  Estime,	  Fonecta,	  Hakukonemediat,	  
Klikkicom,	  Kontaktia,	  Kwantic,	  NetBooster,	  Opasmedia	  ja	  Webinfo.	  Google	  Finland	  ei	  toimita	  
hakusanamainonnan	  tietojaan.	  
	  
IAB	  Finland	  
IAB	  Finland	  (Interactive	  Advertising	  Bureau)	  on	  verkkomainonnan	  kasvua	  ja	  kehitystä	  ajava	  
järjestö,	  jonka	  tavoitteena	  on	  edistää	  internetin	  ja	  interaktiivisen	  viestinnän	  roolia	  
markkinoinnin,	  mainonnan	  ja	  myynnin	  kentässä	  sekä	  kehittää	  alan	  osaamista	  ja	  yhteistyötä.	  
Järjestön	  toiminnassa	  on	  mukana	  medioita,	  mediatoimistoja,	  mainostoimistoja,	  mainostavia	  
asiakkaita	  ja	  teknologiatoimittajia.	  	  http://www.iab.fi 
	  
Lisätietoja:	  	  
Birgitta	  Takala,	  IAB	  Finlandin	  toiminnanjohtaja	  040	  543	  9165,	  birgitta.takala@iab.fi	  
Petri	  Karjalainen,	  IAB	  Finlandin	  hallituksen	  puheenjohtaja	  044	  011	  2650,	  
petri.karjalainen@sanomamagazines.fi	  
	  


