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1. JOHDANTO 

Tässä dokumentissa on esitetty kartoitus Venäjän sähköisistä markkinointikanavista, jotka sopivat suomalaisille 

kulttuurimatkailutoimijoille. Lisäksi on esitetty matkailutoimijoita, jotka ovat potentiaalisia yhteistyökumppaneita 

kulttuurimatkailutoimijoille.  

Kartoituksen toteuttanut asiantuntija on Nataliya Kohvakko, Infokone Oy. Tutkimustyön yhteydessä oli käyty läpi 

yli sata venäläistä sivustoa ja sosiaalista kanavaa, joista valittu potentiaalisimmat. 

Haku oli tehty Venäjän hakukoneiden Google.ru:n ja Yandex.ru:n avulla, kanavia oli etsitty Venäjän sosiaalisista 

medioista ja parhaiden sivustojen luetteloista: Yandex.Catalog ja LiveInternet.ru. 

Hakukonehaussa oli käytetty mm. seuraavia avainsanoja: festivaali, konsertti, näyttelyt, arkkitehtuuri, kuvataide, 

kuvanveisto, käsityö, valokuvataide, grafiikka, taide, kansainvälinen festivaali, musiikkikilpailut, tanssikilpailut, 

valokuvakilpailut, maailman museot, kansainväliset markkinat (myyjäiset), rock-festivaali, tanssifestivaali, 

koreografia, taidefestivaali, kansainväliset musiikkikilpailut, taidemaalarien näyttelyt, muotoilu, 

kulttuuritapahtumat, kansojen traditiot, kansalaisperinteet, maiden perinteet, bussikierrokset, kulttuurimatkat, 

kulttuurimatkailu, perinteet, eri maiden kulttuuri jne. 

Kaikki raportissa annettu tieto oli julkisesti näkyvissä tutkituilla sivustoilla. Jos taulukosta ei löydy esim. hintatietoa, 

se tarkoittaa, että tämä tieto ei ole julkisesti näkyvissä ja asiasta kiinnostuneet voivat pyytää sitä ottamalla 

yhteyttä kyseiseen kanavaan. 

Yritysten, jotka haluavat käyttää tässä työssä esitettyjä kanavia, kannattaa tutustua niihin syvällisemmin ja arvioida 

jokaisen kanavan hyödyllisyys oman liiketoiminnan näkökulmasta.  

Sähköisiä ja perinteisiä jakelukanavia kulttuurimatkailuun -selvitykset on tehty keväällä 2012 Culture Finland - 

kulttuurimatkailun katto-ohjelman toimeksiannosta. 

Selvitykset tehtiin koskien Iso-Britannian, Ranskan, Venäjän ja Saksan markkinoita. Ne on tuotettu opetus- ja 

kulttuuriministeriön sekä Matkailun edistämiskeskuksen tuella. 

2. KÄSITTEET 

Yandex Venäjän johtava hakukone (Google – noin 25%:n markkinaosuus, Yandex – 

noin 60 %:n markkinaosuus) 

VKontakte Venäjän johtava sosiaalinen media (yli 25 000 käyttäjää) 

Yandex CY, Yandex Rank, Google PR Sivuston arvosteluparametrit hakukoneissa. Yleensä, mitä korkeammat 

nämä ovat, sitä enemmän kävijöitä sivustossa on. 

Yandex Direct, Google.Adwords Hakusanamainontapalveluita Venäjällä. Hakusanamainontajärjestelmä 

toimii niin, että mainostaja ei maksa mainoksen näyttämisestä, vaan 

maksaa kun käyttäjä klikkaa mainosta ja siirtyy mainostajan kohdesivulle. 

Mainoksia näytetään riippuen sivun sisällöstä tai hakusanasta, jolla käyttäjä 

etsii tietoa hakukoneesta. Suositeltu, moderni ja toimiva 

verkkomarkkinointityökalu. 

CPM Cost Per Mega – 1 000 mainoksen näyttöjen hinta 
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3. PORTAALIT JA SOSIAALISET YHTEISÖT 

3.1. Rock-musiikkiportaali fuzz-magazine.ru 

url-osoite http://www.fuzz-magazine.ru/ 

Google-kääntäjän avulla 

suomeksi 

http://translate.google.com/translate?sl=ru&tl=fi&js=n&prev=_t&hl=fi&ie=UTF-

8&layout=2&eotf=1&u=http%3A%2F%2Fwww.fuzz-magazine.ru%2F&act=url 

Sivuston kieli venäjä 

Kuka ohjaa palvelua?  päätoimittaja Aleksander Starostin, FUZZ-lehden toimitus 

Kuka tuottaa sisältöä? portaalissa monta kirjoittajaa, hyväksyvät myös ulkopuolista sisältöä, 

päätoimittaja Aleksander Starostin 

Sivuston kävijämäärä tai muu 

mittari 

Facebook-tykkääjien määrä: 916 

VKontakte-tykkääjien määrä: 2 396 

Yandex CY: 650, Yandex.Rank: 5/6 

Sivua hakukoneissa: yli 20 000 

Tarkempi käyttäjäkohderyhmä Venäjän ja maailman rock-musiikista kiinnostuneet, pääosin Pietari ja Moskova 

Sivuston luonne portaali: uutiset, artikkelit, konserttiaikataulu, video, valokuvat, mp3, 

keskustelufoorumi, blogit, arvostelut 

Minkälaisista asioista 

keskustellaan 

rock-musiikki, myös muu musiikki 

foorumi ei ole kovin aktiivinen, enemmän ilmoitustaulu (kuten myös sosiaaliset 

yhteisöt) 

Mahdollinen teemakohtainen 

suuntautuminen 

rock-musiikki, myös muu musiikki 

Suurimmat/tärkeimmät 

sivustolla näkyvät 

palveluntarjoajat (kilpailijat) 

ei ole 

Yrittäjän kontaktitiedot 

yhteydenottoa varten 

http://www.fuzz-magazine.ru/reklama 

reklama@fuzz-magazine.ru  

Puh. +7 (950) 044 71 43 

Zahar Metyolkin (Захар Метёлкин) 

Kriteerit sivustolle pääsyyn, 

markkinointimahdollisuudet 

portaalissa myydään bannerimainontapaikkoja,  

on mahdollista myös lähettää artikkeleita, uutisia, vaihtaa linkkejä, mahdollisuus 

yhteistyöprojekteihin (esim. uusi osio portaaliin) 

muusikoille annetaan mahdollisuus ilmoittaa uutisia bändistä, konserteista, voi 

laittaa videoita, mp3:ia, artikkeleita, arvosteluita ja haastatteluja 

hinnoittelu epäselvä, mutta näyttää edulliselta 

Asiantuntijan arvio sivuston 

tärkeydestä suomalaisille 

kulttuuritoimijoille ja 

toimenpidesuositus koskien 

kyseistä kanavaa  

suositellaan rock-tapahtumien järjestäjille bannerimainontaa,  

myös muu yhteistyö (artikkeleiden ja uutisten toimittaminen, kilpailujen 

järjestäminen jne.) on suositeltavaa – portaali on avoin erilaisille 

yhteistyöehdotuksille 

 

http://www.fuzz-magazine.ru/
http://translate.google.com/translate?sl=ru&tl=fi&js=n&prev=_t&hl=fi&ie=UTF-8&layout=2&eotf=1&u=http%3A%2F%2Fwww.fuzz-magazine.ru%2F&act=url
http://translate.google.com/translate?sl=ru&tl=fi&js=n&prev=_t&hl=fi&ie=UTF-8&layout=2&eotf=1&u=http%3A%2F%2Fwww.fuzz-magazine.ru%2F&act=url
http://www.fuzz-magazine.ru/reklama
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3.2. Päivittäinen sähköinen valokuvalehti Etoday.ru: Events and Entertainment 

 

url-osoite http://www.etoday.ru,  

http://www.facebook.com/etoday.ru,  

http://vk.com/club173254 

Google-kääntäjän avulla 

suomeksi 

http://translate.google.com/translate?sl=ru&tl=fi&js=n&prev=_t&hl=fi&ie=UTF-

8&layout=2&eotf=1&u=http%3A%2F%2Fwww.etoday.ru%2F&act=url 

Sivuston kieli venäjä 

Kuka ohjaa palvelua?  Julkaisija: Tagirov Artem - artem@tagirov.org 

Phone - +7 (909)151-83-31 

Kuka tuottaa sisältöä? Vastuullinen toimittaja: Grishin Gregory - ggrishin@gmail.com 

Sivuston kävijämäärä tai muu 

mittari 

61 000 uniikkikävijää päivittäin 

VKontakte: 15 600 tykkääjää, Facebook: 36 887 tykkääjää 

Tarkemmin 

käyttäjäkohderyhmä 

kulttuurista kiinnostuneita aktiivisia ihmisiä (18-34 v, korkeakoulutettuja), jotka 

käyvät näyttelyissä, konserteissa, seuraavat kulttuuritapahtumia, matkustavat, 

haluavat pysyä trendeissä ajan tasalla. Ovat kiinnostuneita kaikesta uudesta ja 

erikoisesta. 

Sivuston luonne blogimuotoinen sähköinen valokuvalehti 

sosiaaliset yhteisöt 

Minkälaisista asioista 

keskustellaan 

Kiinnostava ja huomioitava valokuvalehti julkisuuden henkilöiden maailmasta, 

musiikista, muodista ja urheilusta, teknologian, arkkitehtuurin, muotoilun ja 

mainonnan uutisia.  

Yhteisöissä keskustellaan portaalin julkaisuista ja tapahtumista 

Mahdollinen teemakohtainen 

suuntautuminen 

Valokuvaus, Teknologiat, Taide, Tapahtumat, Arkkitehtuuri ja Muotoilu, Maailma 

(matkat, luonto, hotellit), Muoti, Ruoka ja juomat, Elokuvat, Autoilu ja 

moottoriurheilu 

Suurimmat/tärkeimmät 

sivustolla näkyvät 

palveluntarjoajat (kilpailijat) 

 

Kontaktitiedot yhteydenottoa 

varten 

Markkinointijohtaja: Matushin Sergey – serg.matushin@gmail.com 

Phone – +7 (917)558-94-98 

http://www.etoday.ru/uploads/2012/03/13/etoday_2012_final.pdf 

Kriteerit sivustolle pääsyyn, 

markkinointimahdollisuudet 

sivustoon on mahdollistaa ostaa bannerimainontapaikkoja sekä markkinoida 

Yandex.Direct:n kautta 

Asiantuntijan arvio sivuston 

tärkeydestä suomalaisille 

kulttuuritoimijoille ja 

toimenpidesuositus koskien 

kyseistä kanavaa  

portaalin kohderyhmä on erittäin kiinnostava suomalaisille kulttuuritoimijoille (eri 

aihealueilla), sosiaaliset yhteisöt ovat aktiivisia 

suositellaan sisällön tuottoa (ammattilaistasoiset sivuston aiheisiin liittyvät valokuvat) 

portaaliin, bannerimainontaa ja rekisteröitymistä yhteisöihin 

  

http://www.etoday.ru/
http://www.facebook.com/etoday.ru
http://vk.com/club173254
http://translate.google.com/translate?sl=ru&tl=fi&js=n&prev=_t&hl=fi&ie=UTF-8&layout=2&eotf=1&u=http%3A%2F%2Fwww.etoday.ru%2F&act=url
http://translate.google.com/translate?sl=ru&tl=fi&js=n&prev=_t&hl=fi&ie=UTF-8&layout=2&eotf=1&u=http%3A%2F%2Fwww.etoday.ru%2F&act=url
mailto:artem@tagirov.org
mailto:ggrishin@gmail.com
http://www.etoday.ru/uploads/2012/03/13/etoday_2012_final.pdf
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3.3. Sosiaalinen kulttuuriyhteisö geometria.ru 

 

url-osoite geometria.ru 

englanniksi http://geometria.ru/en/spb/?lang=en 

Sivuston kieli venäjä, englanti, saksa 

Kuka ohjaa palvelua?  Natasha Sotina, toimitusjohtaja 

Kuka tuottaa sisältöä? paikalliset yrittäjät (yksi per kaupunki) ja käyttäjät 

Sivuston kävijämäärä tai muu 

mittari 

154 paikallista yhteisöä 

2 650 048 vierailua vuorokaudessa 

62 925 uniikkikäyttäjää vuorokaudessa 

1 287 323 rekisteröityä käyttäjää portaalissa  

yhteisö VKontakte: 45 371 henkilöä (lisäksi paikalliset yhteisöt erikseen) 

Yandex CY: 2400 

Tarkemmin 

käyttäjäkohderyhmä 

kulttuurista kiinnostuneet ihmiset, pääosin 18-35-vuotiaat miehet ja naiset, 

muodikkaat, vaativat, jotka käyvät mm. paljon kulttuuritapahtumissa ympäri 

maailmaa 

Sivuston luonne sosiaalinen verkko, sisältö – pääosin valokuvat 

Minkälaisista asioista 

keskustellaan 

ilmoitetaan tapahtumista, merkataan valokuviin, kommentoidaan portaalin julkaisuja 

Mahdollinen teemakohtainen 

suuntautuminen 

kulttuuri, musiikki, muoti, elokuva, taide, tapahtumat, matkailu, näyttelyt, jne. 

Suurimmat/tärkeimmät 

sivustolla näkyvät 

palveluntarjoajat (kilpailijat) 

Praha, Hampuri, Lontoo, Tallinna 

Kontaktitiedot yhteydenottoa 

varten 

Sergei Tonkov 

editor@geometria.ru, +7 (963) 314 33 44 

http://files.geometria.ru/ad-files/AdPresentationFederal.pdf 

Kriteerit sivustolle pääsyyn, 

markkinointimahdollisuudet 

bannerimainonta – maksullista, CPM: 12-20 €/1000 näyttöä (riippuen paikasta ja 

tilauksen koosta) 

jäsenille ilmaista: sisällön tuotto, tapahtumailmoitukset, valokuvaraportit (matkoista, 

tapahtumista) 

valokuvien pitää olla laadukkaita ja sisällöllisesti kiinnostavia 

portaalin rekisteröidyt käyttäjät voivat julkistaa tapahtumailmoituksia ilmaiseksi 

portaaliin voi perustaa blogin ja tuoda sisältöä sen kautta 

Asiantuntijan arvio sivuston 

tärkeydestä suomalaisille 

kulttuuritoimijoille ja 

toimenpidesuositus koskien 

kyseistä kanavaa  

erittäin kiinnostava projekti, paljon ihmisiä (kulttuurista kiinnostuneita) 

voi rekisteröityä yhteisöön ja tuoda sisältöä 

voi perustaa paikallisen yhteisön (esim. Helsinki) 

voi mainostaa bannereiden kautta 

 

 

http://geometria.ru/en/spb/?lang=en
mailto:editor@geometria.ru
http://files.geometria.ru/ad-files/AdPresentationFederal.pdf
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3.4. Pietarilainen internet-lehti Peterburg2.ru 

 

url-osoite peterburg2.ru 

Google-kääntäjän avulla 

suomeksi 

http://translate.google.com/translate?sl=ru&tl=fi&js=n&prev=_t&hl=fi&ie=UTF-

8&layout=2&eotf=1&u=http%3A%2F%2Fpeterburg2.ru 

Sivuston kieli venäjä 

Kuka ohjaa palvelua?  Internet-kustantaja PDG (Portal Design Group) 

Andrei Dobryi (Андрей Добрый) 

Kuka tuottaa sisältöä? Julia Trifonova, portaalin päätoimittaja 

Sivuston kävijämäärä tai muu 

mittari 

55 089 vierailua vuorokaudessa 

20 723 uniikkivierailijaa vuorokaudessa 

Tarkemmin 

käyttäjäkohderyhmä 

Vapaa-ajanviettopaikoista ja tapahtumista kiinnostuneet pietarilaiset 

Sivuston luonne portaali Pietarin tapahtumista ja vapaa-ajanviettomahdollisuuksista  

Minkälaisista asioista 

keskustellaan 

kulttuuri ja vapaa-aika 

Mahdollinen teemakohtainen 

suuntautuminen 

vapaa-ajan vietto: paikat, tapahtumat, konsertit, kahvilat, klubit, teatterit, näytelmät, 

elokuvat jne.  

Suurimmat/tärkeimmät 

sivustolla näkyvät 

palveluntarjoajat (kilpailijat) 

- 

Kontaktitiedot yhteydenottoa 

varten 

 office@pdg.ru, +7 (812) 622-17-62 

http://www.pdg.ru/projects/peterburg2 

Kriteerit sivustolle pääsyyn, 

markkinointimahdollisuudet 

bannerimainonta, hinta CPM:5€/1000 näyttöä 

portaalin kanssa voi myös tehdä yhteistyötä – PR, kilpailut, portaalin brändäys, 

portaaliin voi lähettää uutisia ja artikkeleita (sovittava toimituksen kanssa) 

Yandex.Direct -hakusanamainonta 

Asiantuntijan arvio sivuston 

tärkeydestä suomalaisille 

kulttuuritoimijoille ja 

toimenpidesuositus koskien 

kyseistä kanavaa  

bannerimainonta on edullista, suositellaan niille suomalaisille toimijoille, jotka 

haluavat tavoitella portaalin kohderyhmää 

on hyvä myös tehdä yhteistyötä (uutiset, artikkelit) portaalin kanssa 

voi markkinoida Yandex direct -hakusanamainontapalvelun kautta 

 

http://translate.google.com/translate?sl=ru&tl=fi&js=n&prev=_t&hl=fi&ie=UTF-8&layout=2&eotf=1&u=http%3A%2F%2Fpeterburg2.ru
http://translate.google.com/translate?sl=ru&tl=fi&js=n&prev=_t&hl=fi&ie=UTF-8&layout=2&eotf=1&u=http%3A%2F%2Fpeterburg2.ru
mailto:office@pdg.ru
http://www.pdg.ru/projects/peterburg2
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3.5. Innovatiivinen muotoiluportaali Novate.ru 

 

url-osoite novate.ru 

http://www.facebook.com/novate 

Google-kääntäjän avulla 

suomeksi 

http://translate.google.com/translate?hl=fi&sl=ru&tl=fi&u=http%3A%2F%2Fwww.no

vate.ru 

Sivuston kieli venäjä 

Kuka ohjaa palvelua?  Päätoimittaja Arbuzov Ju.V (Арбузов Ю.В.) 

Kuka tuottaa sisältöä? portaalin rekisteröidyt käyttäjät, toimittajat 

päätoimittaja: Bogolyubova E.N. 

Sivuston kävijämäärä tai muu 

mittari 

Facebook-yhteisö: 3144 jäsentä 

VKontakte-yhteisö: 22 575 jäsentä 

 

Tarkemmin 

käyttäjäkohderyhmä 

muotoilusta kiinnostuneet innovatiivisesti ajattelevat ihmiset 

Sivuston luonne portaali: blogi, uutiset, uutisjakelu 

Minkälaisista asioista 

keskustellaan 

sivuston julkaisuja kommentoidaan aktiivisesti sivuston sivuilla 

Mahdollinen teemakohtainen 

suuntautuminen 

innovatiivinen muotoilu: web-muotoilu, sisustussuunnittelu, pihasuunnittelu, ruoan 

taidekoristelu, arkkitehtuuri, teknotaide jne. 

Suurimmat/tärkeimmät 

sivustolla näkyvät 

palveluntarjoajat (kilpailijat) 

- 

Kontaktitiedot yhteydenottoa 

varten 

arov@novate.ru, +7 (495) 366-377-5 

Kriteerit sivustolle pääsyyn, 

markkinointimahdollisuudet 

Yandex.Direct -hakusanamainontapalvelu 

Rorer -hakusanamainontapalvelu 

portaaliin voi rekisteröityä ja tuoda omaa sisältöä: blogiosioon, uutisiin, artikkeleihin, 

valokuvia, videoita jne. 

Asiantuntijan arvio sivuston 

tärkeydestä suomalaisille 

kulttuuritoimijoille ja 

toimenpidesuositus koskien 

kyseistä kanavaa  

portaali on kiinnostava, portaalin yleisö on aktiivista (paljon kommentteja 

artikkeleihin) 

yleisö sosiaalisissa verkoissa (Facebook, VKontakte) on passiivista 

suositellaan tuottamaan sisältöä portaaliin: artikkeleita, uutisia, valokuvia, videoita 

myös hakusanamainonta on suositeltavaa 

 

http://www.facebook.com/novate
http://translate.google.com/translate?hl=fi&sl=ru&tl=fi&u=http%3A%2F%2Fwww.novate.ru
http://translate.google.com/translate?hl=fi&sl=ru&tl=fi&u=http%3A%2F%2Fwww.novate.ru
mailto:arov@novate.ru
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3.6. Tietoportaali arkkitehdeille ja muotoilijoille: forma.spb.ru 

 

url-osoite www.forma.spb.ru 

Google-kääntäjän avulla 

suomeksi 

http://translate.google.com/translate?sl=ru&tl=fi&js=n&prev=_t&hl=fi&ie=UTF-

8&layout=2&eotf=1&u=http%3A%2F%2Fwww.forma.spb.ru%2F 

Sivuston kieli venäjä 

Kuka ohjaa palvelua?  Portaalin perustaja ja päätoimittaja Nataliya Shustrova 

Kuka tuottaa sisältöä? Nataliya Shustrova, portaalin käyttäjät (ammattilaiset) 

Sivuston kävijämäärä tai muu 

mittari 

800 vierailua/vrk 

300 uniikkivierailijaa/vrk 

Yandex CY: 400, Yandex Rank 4/6 

Google PR: 6/10 

Tarkemmin 

käyttäjäkohderyhmä 

Arkkitehdit, muotoilijat, alan opiskelijat, vastaavien palveluiden tilaajat 

Sivuston luonne portaali (internet-lehti): blogi, kilpailut, galleria, katalogi, ilmoitukset, 

keskustelufoorumi, uutiset 

Minkälaisista asioista 

keskustellaan 

portaalilla on suuri asiantuntijayleisö, keskustellaan paljon töistä, tilauksista, jaetaan 

ammattilaisvinkkejä 

Mahdollinen teemakohtainen 

suuntautuminen 

arkkitehtuuri, sisustus, teknologiat 

Suurimmat/tärkeimmät 

sivustolla näkyvät 

palveluntarjoajat (kilpailijat) 

- 

Kontaktitiedot yhteydenottoa 

varten 

shustrova@forma.spb.ru 

+7 905-257-88-51 

http://www.forma.spb.ru/active/connect/adv_add.shtml 

Kriteerit sivustolle pääsyyn, 

markkinointimahdollisuudet 

bannerimainonta (hinta: 7-200 USD kuukaudessa) 

artikkeleiden lisääminen portaaliin, linkitykset omalle sivustolle (40-350 USD 

kertasuoritteisesti) 

ilmainen rekisteröinti katalogissa 

kilpailujen järjestäminen 

Yandex.Direct -hakusanamainontapalvelu 

Asiantuntijan arvio sivuston 

tärkeydestä suomalaisille 

kulttuuritoimijoille ja 

toimenpidesuositus koskien 

kyseistä kanavaa  

suositellaan sisällöntuottoa portaaliin – artikkeleita valokuvineen ja linkkejä omalle 

sivustolle 

myös markkinointi Yandex.Direct:n kautta kannattaa 

bannerimainonta portaalissa on edullista – suositeltavaa niille, joiden kohderyhmä on 

portaalin yleisö 

http://www.forma.spb.ru/
http://translate.google.com/translate?sl=ru&tl=fi&js=n&prev=_t&hl=fi&ie=UTF-8&layout=2&eotf=1&u=http%3A%2F%2Fwww.forma.spb.ru%2F
http://translate.google.com/translate?sl=ru&tl=fi&js=n&prev=_t&hl=fi&ie=UTF-8&layout=2&eotf=1&u=http%3A%2F%2Fwww.forma.spb.ru%2F
mailto:shustrova@forma.spb.ru
http://www.forma.spb.ru/active/connect/adv_add.shtml
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3.7. Kaikki kilpailut, apurahat ja konferenssit: vsekonkursy.ru 

 

url-osoite http://vsekonkursy.ru/ 

Google-kääntäjän avulla 

suomeksi 

http://translate.google.com/translate?hl=fi&sl=ru&tl=fi&u=http%3A%2F%2Fvsekonk

ursy.ru%2F 

Sivuston kieli venäjä 

Kuka ohjaa palvelua?  - 

Kuka tuottaa sisältöä? portaalin kävijät, mainostajat 

Sivuston kävijämäärä tai muu 

mittari 

180 000 vierailijaa kuukaudessa (5-7 tuhatta uniikkivierailijaa vuorokaudessa) 

Yandex CY: 1900, Yandex Rank: 5/6 

Google PR: 5/10 

VKontakte-yleisö: 23 262 

Facebook-yleisö: 1 795 

Tarkemmin 

käyttäjäkohderyhmä 

- 

Sivuston luonne ilmoitustaulu: ilmoitetaan erilaisista kilpailuista, apurahoista, konferensseista 

Minkälaisista asioista 

keskustellaan 

yleisö VKontaktessa on aktiivista, keskustellaan ilmoitetuista kilpailuista  

Mahdollinen teemakohtainen 

suuntautuminen 

muotoilu, kuvataide, musiikki, kirjallisuus, valokuva- ja videotaide, lasten kilpailut, 

tieteelliset konferenssit, journalismi, opiskelu ulkomailla, muuta 

Suurimmat/tärkeimmät 

sivustolla näkyvät 

palveluntarjoajat (kilpailijat) 

- 

Kontaktitiedot yhteydenottoa 

varten 

vsekonkursy@gmail.com 

Kriteerit sivustolle pääsyyn, 

markkinointimahdollisuudet 

Yandex.Direct, Google.Adwords 

uutinen kilpailusta tai konferenssista: 100€-500€ 

mainos/ilmoitus muusta kuin kilpailusta: 180€ 

ilmainen kilpailuilmoitus (jos itse kilpailu on ilmainen eikä tavoittele liikevoittoa) 

http://vsekonkursy.ru/?page_id=1856 

Asiantuntijan arvio sivuston 

tärkeydestä suomalaisille 

kulttuuritoimijoille ja 

toimenpidesuositus koskien 

kyseistä kanavaa  

portaali on suosittu, paljon kävijöitä ja hyvät parametrit 

kilpailujen järjestäjille suositellaan maksullista ilmoitusta portaaliin 

 

http://vsekonkursy.ru/
http://translate.google.com/translate?hl=fi&sl=ru&tl=fi&u=http%3A%2F%2Fvsekonkursy.ru%2F
http://translate.google.com/translate?hl=fi&sl=ru&tl=fi&u=http%3A%2F%2Fvsekonkursy.ru%2F
mailto:vsekonkursy@gmail.com
http://vsekonkursy.ru/?page_id=1856
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3.8. Akateemisesta musiikista kiinnostuneiden portaali: forumklassika.ru 

 

url-osoite http://www.forumklassika.ru 

Google-kääntäjän avulla 

suomeksi 

http://translate.google.com/translate?hl=fi&sl=ru&tl=fi&u=http%3A%2F%2Fwww.for

umklassika.ru%2F 

Sivuston kieli venäjä 

Kuka ohjaa palvelua?  - 

Kuka tuottaa sisältöä? - 

Sivuston kävijämäärä tai muu 

mittari 

14 000 uniikkikävijää vuorokaudessa 

Yandex CY: 1200, Yandex Rank: 5/6 

Google PR: 3/10 

Tarkemmin 

käyttäjäkohderyhmä 

klassisesta musiikista ja musiikkituotteista kiinnostuneet 

Moskova – 33%, Pietari – 11%, Ukraina – 18%, muut – 38% 

Sivuston luonne keskustelufoorumi (sis. blogi, kiinnostusryhmät) 

Minkälaisista asioista 

keskustellaan 

klassinen musiikki, säveltäjät, tapahtumat, muusikot 

Mahdollinen teemakohtainen 

suuntautuminen 

klassinen musiikki 

Suurimmat/tärkeimmät 

sivustolla näkyvät 

palveluntarjoajat (kilpailijat) 

- 

Kontaktitiedot yhteydenottoa 

varten 

+7 (916) 693-3913 

boris@lifanovsky.com 

Kriteerit sivustolle pääsyyn, 

markkinointimahdollisuudet 

maksullinen (hinta annetaan pyynnöstä): bannerimainonta, mainonta portaalin 

keskustelufoorumin sähköpostijakelussa, mainonta portaalin keskustelufoorumissa 

ilmainen: tapahtumailmoitukset foorumin tapahtumakalenterissa 

Google.Adwords 

Asiantuntijan arvio sivuston 

tärkeydestä suomalaisille 

kulttuuritoimijoille ja 

toimenpidesuositus koskien 

kyseistä kanavaa  

todella suositeltu foorumi, kymmeniä viestejä päivittäin 

klassisen musiikin toimijoille ja tapahtumille suositellaan markkinointia portaalissa 

(maksulliset bannerit, Google.Adwords) 

 

http://www.forumklassika.ru/
http://translate.google.com/translate?hl=fi&sl=ru&tl=fi&u=http%3A%2F%2Fwww.forumklassika.ru%2F
http://translate.google.com/translate?hl=fi&sl=ru&tl=fi&u=http%3A%2F%2Fwww.forumklassika.ru%2F
mailto:boris@lifanovsky.com
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3.9. Käsityöteosten ja designtuotteiden verkkokauppa livemaster.ru 

 

url-osoite http://www.livemaster.ru/ 

http://www.facebook.com/livemaster.ru 

http://vk.com/livemaster 

Google-kääntäjän avulla 

suomeksi 

http://translate.google.com/translate?hl=fi&sl=ru&tl=fi&u=http%3A%2F%2Fwww.liv

emaster.ru%2F 

Sivuston kieli venäjä 

Kuka ohjaa palvelua?  ei tietoa 

Kuka tuottaa sisältöä? portaalin käyttäjät 

Sivuston kävijämäärä tai muu 

mittari 

yli 2 500 000 vierailijaa kuukausittain Venäjältä, Ukrainasta ja muista maista 

90 000 vierailijaa vuorokaudessa 

Facebook-yhteisö: 5 769 

Vkontakte-yhteisö: 32 175 

Tarkemmin 

käyttäjäkohderyhmä 

käsityön ammattilaiset, muotoilijat, yrittäjät, käsityö- ja designtuotteiden ostajat 

Sivuston luonne verkkokauppa 

Minkälaisista asioista 

keskustellaan 

- 

Mahdollinen teemakohtainen 

suuntautuminen 

käsityö, designtuotteet 

Suurimmat/tärkeimmät 

sivustolla näkyvät 

palveluntarjoajat (kilpailijat) 

- 

Kontaktitiedot yhteydenottoa 

varten 

http://www.livemaster.ru/contacts.php 

Kriteerit sivustolle pääsyyn, 

markkinointimahdollisuudet 

verkkokaupan lisäksi sivustossa on mestariluokkaosio, näyttelyiden ilmoitustaulu, 

ammattilaisten blogeja  

yrittäjät myyvät omia tuotteitaan verkkokaupassa omatoimisesti 

Asiantuntijan arvio sivuston 

tärkeydestä suomalaisille 

kulttuuritoimijoille ja 

toimenpidesuositus koskien 

kyseistä kanavaa  

sivustoon voi ilmoittaa käsityö- ja designtuotenäyttelyistä 

ammattilaiset ja harrastajat voisivat perustaa käyttäjätilin portaaliin, pitää omaa 

blogia tai mestariluokkaa 

varsinaista markkinointimahdollisuutta sivustossa ei ole ilmoitettu, mutta banneri 

etusivulla löytyy ja voisi kokeilla ottaa yhteyttä 

http://www.livemaster.ru/
http://www.facebook.com/livemaster.ru
http://vk.com/livemaster
http://translate.google.com/translate?hl=fi&sl=ru&tl=fi&u=http%3A%2F%2Fwww.livemaster.ru%2F
http://translate.google.com/translate?hl=fi&sl=ru&tl=fi&u=http%3A%2F%2Fwww.livemaster.ru%2F
http://www.livemaster.ru/contacts.php
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3.10. Portaali ”Valokuvaelämä”: lifeisphoto.ru 

 

url-osoite http://www.lifeisphoto.ru 

Google-kääntäjän avulla 

suomeksi 

http://translate.google.com/translate?hl=fi&sl=ru&tl=fi&u=http%3A%2F%2Fwww.life

isphoto.ru 

Sivuston kieli venäjä 

Kuka ohjaa palvelua?  ei tietoa 

Kuka tuottaa sisältöä? ei tietoa 

Sivuston kävijämäärä tai muu 

mittari 

15 000 vierailijaa päivittäin 

250 000 henkilöä kuukaudessa 

35 % yleisöstä Moskovasta 

Tarkemmin 

käyttäjäkohderyhmä 

valokuvataiteen harrastajat 

Sivuston luonne portaali: valokuvagalleria, keskustelufoorumi, ilmoitustaulu, yhteisöt, kilpailut 

Minkälaisista asioista 

keskustellaan 

ammattilaistiedot: kysymykset-vastaukset, omien valokuvatöiden jako ja toisten 

kommentointi, tapaamiset, tapahtumat 

Mahdollinen teemakohtainen 

suuntautuminen 

valokuvataide: ammattilaiset ja harrastajat 

Suurimmat/tärkeimmät 

sivustolla näkyvät 

palveluntarjoajat (kilpailijat) 

- 

Kontaktitiedot yhteydenottoa 

varten 

lifeisphoto@mail.ru 

Kriteerit sivustolle pääsyyn, 

markkinointimahdollisuudet 

Yandex.Direct 

bannerimainonta: useampi vaihtoehto, esimerkiksi etusivun yläpalkkibannerin CPM 

4,5€/1000 näyttöä 

http://www.lifeisphoto.ru/advertising.aspx  

Asiantuntijan arvio sivuston 

tärkeydestä suomalaisille 

kulttuuritoimijoille ja 

toimenpidesuositus koskien 

kyseistä kanavaa  

sivuston kävijämäärä on hyvä, markkinointi on edullista 

valokuvataidetoimijoille ja tapahtumille suositellaan bannerimainontaa ja 

Yandex.Direct -mainontaa  

portaaliin voi myös ilmoittaa kilpailusta 

http://www.lifeisphoto.ru/
http://translate.google.com/translate?hl=fi&sl=ru&tl=fi&u=http%3A%2F%2Fwww.lifeisphoto.ru
http://translate.google.com/translate?hl=fi&sl=ru&tl=fi&u=http%3A%2F%2Fwww.lifeisphoto.ru
mailto:lifeisphoto@mail.ru
http://www.lifeisphoto.ru/advertising.aspx
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3.11. Tapahtumien ja juhlapäivien kalenterisivusto calend.ru 

 

url-osoite http://www.calend.ru/ 

Google-kääntäjän avulla 

suomeksi 

http://translate.google.com/translate?hl=fi&sl=ru&tl=fi&u=http%3A%2F%2www.cale

nd.ru%2F 

Sivuston kieli venäjä 

Kuka ohjaa palvelua?  Portaalin päällikkö: Vladimir Kezling  

kustannustalo Roiber, toimitusjohtaja Mihail Horoshev 

Kuka tuottaa sisältöä? Päätoimittaja Tatiana Prokofieva 

Sivuston kävijämäärä tai muu 

mittari 

keskimäärin 90 000 uniikkikävijää vuorokaudessa 

sähköpostijakelu: 124 000 tilaajaa 

Tarkemmin 

käyttäjäkohderyhmä 

ihmiset, jotka ovat kiinnostuneita saamaan tarkkoja tietoja juhlista ja niihin liittyvistä 

tapahtumista 

72% Venäjä, 18% Ukraina, muut IVY-maat 

Sivuston luonne maailman tapahtumakalenteri 

Minkälaisista asioista 

keskustellaan 

juhlat, nimipäivät, muistopäivät, kaupunkien juhlapäivät, tuotantokalenterit, 

matkailijan kalenteri 

Mahdollinen teemakohtainen 

suuntautuminen 

laajasti tapahtumista, merkkipäivistä, juhlista ympäri maailmaa 

Suurimmat/tärkeimmät 

sivustolla näkyvät 

palveluntarjoajat (kilpailijat) 

- 

Kontaktitiedot yhteydenottoa 

varten 

ekaterina@6400660.ru, +7 (812) 938-42-90, Ekaterina Bryanskaya 

art@6400660.ru, +7 (812) 938-25-14, Ekaterina Artemjeva 

http://www.calend.ru/reklama/ 

Kriteerit sivustolle pääsyyn, 

markkinointimahdollisuudet 

bannerimainonta, hinta CPM: 2€-10€/1000 näyttöä 

mainonta sivuston sähköpostijakelussa, hinta: 65€-100€/kerta 

sivustossa myös Google.Adwords ja Yandex.Direct -hakusanamainontapalvelut 

tapahtuma- ja merkkipäiväilmoitukset ilmaisia 

Asiantuntijan arvio sivuston 

tärkeydestä suomalaisille 

kulttuuritoimijoille ja 

toimenpidesuositus koskien 

kyseistä kanavaa  

Portaalissa on iso kävijämäärä ja suuri sähköpostijakelua tilannut yleisö.  

Markkinointi portaalissa on edullista, mutta kohderyhmä on hyvin laaja.  

Bannerimainontaa ja sähköpostijakelumarkkinointia suositellaan kokeilemaan ja 

mittaamaan sen tehokkuutta. 

Myös Yandex.Direct ja Google.Adwords voisivat olla toimivia. 

Hyvä PR-mainonta tässä portaalissa – kiinnostavat faktat sidottuna tiettyyn päivään.   

  

http://www.calend.ru/
http://translate.google.com/translate?hl=fi&sl=ru&tl=fi&u=http%3A%2F%252www.calend.ru%2F
http://translate.google.com/translate?hl=fi&sl=ru&tl=fi&u=http%3A%2F%252www.calend.ru%2F
mailto:ekaterina@6400660.ru
mailto:art@6400660.ru
http://www.calend.ru/reklama/
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3.12. Maailiman festivaalit myfest.ru 

 

url-osoite http://myfest.ru/ 

Google-kääntäjän avulla 

suomeksi 

http://translate.google.com/translate?hl=fi&sl=ru&tl=fi&u=http%3A%2F%2Fmyfest.r

u%2F 

Sivuston kieli venäjä 

Kuka ohjaa palvelua?  ei tietoa 

Kuka tuottaa sisältöä? ei tietoa 

Sivuston kävijämäärä tai muu 

mittari 

Yandex CY: 40, Yandex Rank: 3/6 

Google PR: 4/10 

VKontakte-yleisö: 1 314 

Tarkemmin 

käyttäjäkohderyhmä 

Festivaaleista kiinnostuneita 

Sivuston luonne Tapahtumakalenteri 

Minkälaisista asioista 

keskustellaan 

- 

Mahdollinen teemakohtainen 

suuntautuminen 

maailman festivaalit 

Suurimmat/tärkeimmät 

sivustolla näkyvät 

palveluntarjoajat (kilpailijat) 

- 

Kontaktitiedot yhteydenottoa 

varten 

myfest@alt-vision.ru 

 

Kriteerit sivustolle pääsyyn, 

markkinointimahdollisuudet 

sivustolle voi ilmaiseksi laittaa tiedon festivaalista (festivaalin kuvaus, pvm, tyyppi, 

laji, festivaalin historia, logot 160x77, 225x225) 

http://myfest.ru/info/5.html 

Asiantuntijan arvio sivuston 

tärkeydestä suomalaisille 

kulttuuritoimijoille ja 

toimenpidesuositus koskien 

kyseistä kanavaa  

Portaali ei ole kovin vahva, mutta festivaalin ilmoittaminen portaaliin on ilmaista  

Suomalaisia festivaalijärjestäjiä suositellaan laittamaan tieto festivaalista sivustolle 

Portaalissa on myös banneripaikka, mutta siellä ei ole ilmoitettu bannerimainonta-

mahdollisuuksista. Voi ottaa yhteyttä ja neuvotella bannerimainonnasta tarvittaessa. 

http://myfest.ru/
http://translate.google.com/translate?hl=fi&sl=ru&tl=fi&u=http%3A%2F%2Fmyfest.ru%2F
http://translate.google.com/translate?hl=fi&sl=ru&tl=fi&u=http%3A%2F%2Fmyfest.ru%2F
mailto:myfest@alt-vision.ru
http://myfest.ru/info/5.html
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3.13. Muotoiluportaali DesignStrory.ru 

 

url-osoite http://www.designstory.ru/ 

Google-kääntäjän avulla 

suomeksi 

http://translate.google.com/translate?hl=fi&sl=ru&tl=fi&u=http%3A%2F%2Fwww.de

signstory.ru%2F 

Sivuston kieli venäjä 

Kuka ohjaa palvelua?  ei tietoa 

Kuka tuottaa sisältöä? ei tietoa 

Sivuston kävijämäärä tai muu 

mittari 

1000 uniikkikävijää/vrk 

Yandex CY: 300, Yandex Rank: 4/6 

Google PR: 4/10 

Tarkemmin 

käyttäjäkohderyhmä 

muotoilusta kiinnostuneet 

Sivuston luonne portaali: tyylit, tunnetut muotoilijat, aiheet, uutiset, kilpailut, katalogi 

Minkälaisista asioista 

keskustellaan 

- 

Mahdollinen teemakohtainen 

suuntautuminen 

muotoilu: muotoilupajat, muotoilijat, arkkitehdit, sisustussuunnittelu, design- 

tuotteet, huonekalujen suunnittelu ja korjaus, koristelu 

Suurimmat/tärkeimmät 

sivustolla näkyvät 

palveluntarjoajat (kilpailijat) 

Italia, Saksa, Kreikka 

Kontaktitiedot yhteydenottoa 

varten 

+7 911 226 57 42 

info@designstory.ru 

Kriteerit sivustolle pääsyyn, 

markkinointimahdollisuudet 

bannerimainonta: hinta – 50-150 €/kk 

markkinointiartikkeli portaaliin ja sen nosto etusivulle: 90€/kk, ilman nostoa artikkelin 

laittaminen portaaliin on ilmaista 

rekisteröityminen katalogiin (ilmainen ja maksullinen) 

Yandex.Direct 

Asiantuntijan arvio sivuston 

tärkeydestä suomalaisille 

kulttuuritoimijoille ja 

toimenpidesuositus koskien 

kyseistä kanavaa  

portaaliin voi laittaa muotoiluun liittyviä artikkeleita tai mainostaa Yandex.Direct -

järjestelmän kautta 

muotoiluyrittäjät ja -yhteisöt voivat ilmoittautua portaalin katalogiin 

http://www.designstory.ru/
http://translate.google.com/translate?hl=fi&sl=ru&tl=fi&u=http%3A%2F%2Fwww.designstory.ru%2F
http://translate.google.com/translate?hl=fi&sl=ru&tl=fi&u=http%3A%2F%2Fwww.designstory.ru%2F
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3.14. Taulujen verkkokauppa Artnow.ru 

 

url-osoite http://artnow.ru/ 

Google-kääntäjän avulla 

suomeksi 

http://translate.google.com/translate?hl=fi&sl=ru&tl=fi&u=http%3A%2F%2Fartnow.r

u%2F 

Sivuston kieli venäjä 

Kuka ohjaa palvelua?  ei tietoa 

Kuka tuottaa sisältöä? ei tietoa 

Sivuston kävijämäärä tai muu 

mittari 

Yandex CY: 1200, Yandex Rank 5/6 

Google PR: 5/10 

Tarkemmin 

käyttäjäkohderyhmä 

taidemaalarit, taulujen ostajat ja omistajat 

Sivuston luonne verkkokauppa-portaali: keskustelufoorumi, kulttuuriuutiset, kilpailut 

Minkälaisista asioista 

keskustellaan 

kuvataiteesta, tapahtumista 

Mahdollinen teemakohtainen 

suuntautuminen 

taulut 

Suurimmat/tärkeimmät 

sivustolla näkyvät 

palveluntarjoajat (kilpailijat) 

- 

Kontaktitiedot yhteydenottoa 

varten 

info@artnow.ru 

Kriteerit sivustolle pääsyyn, 

markkinointimahdollisuudet 

sivustossa voi myydä tauluja 

Asiantuntijan arvio sivuston 

tärkeydestä suomalaisille 

kulttuuritoimijoille ja 

toimenpidesuositus koskien 

kyseistä kanavaa  

taidemaalarit voivat laittaa omia taulujaan myyntiin,  

sivusto on todella vahva, mutta jostain syystä ei myy markkinointipaikkoja.  

Kuvataidetoimijat voisivat kokeilla yhteydenottoa sivustolle ehdottamalla yhteistyötä. 

http://artnow.ru/
http://translate.google.com/translate?hl=fi&sl=ru&tl=fi&u=http%3A%2F%2Fartnow.ru%2F
http://translate.google.com/translate?hl=fi&sl=ru&tl=fi&u=http%3A%2F%2Fartnow.ru%2F
mailto:info@artnow.ru
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3.15. Venäjän teollisen muotoilun verkosto Designet 

 

url-osoite http://www.designet.ru/ 

Google-kääntäjän avulla 

suomeksi 

http://translate.google.com/translate?hl=fi&sl=ru&tl=fi&u=http%3A%2F%2Fwww.de

signet.ru%2F 

Sivuston kieli venäjä 

Kuka ohjaa palvelua?  Vladimir Samoilov, Alexander Matveyev 

Kuka tuottaa sisältöä? Vladimir Samoilov, Alexander Matveyev, Denis Cherdantsev 

Sivuston kävijämäärä tai muu 

mittari 

Yandex CY: 325, Yandex Rank: 4/6 

Google PR: 5/10 

Tarkemmin 

käyttäjäkohderyhmä 

teollisesta muotoilusta kiinnostuneet 

Sivuston luonne portaali: kilpailut, tapahtumat, opiskelu, media, linkit, uutiset, hakemisto 

Minkälaisista asioista 

keskustellaan 

- 

Mahdollinen teemakohtainen 

suuntautuminen 

vaikka portaalin teema on teollinen muotoilu, siellä on ilmoituksia ja sisältöä myös 

muista muotoiluaihealueista (esim. muoti, arkkitehtuuri jne.) 

Suurimmat/tärkeimmät 

sivustolla näkyvät 

palveluntarjoajat (kilpailijat) 

Italia 

Kontaktitiedot yhteydenottoa 

varten 

reklama@designet.ru (maksullinen mainonta) 

info@designet.ru (lehdistötiedotteet, yhteistyöehdotukset jne.) 

Kriteerit sivustolle pääsyyn, 

markkinointimahdollisuudet 

bannerimainonta 

portaaliin voi myös laittaa lehdistötiedotteita ja materiaalia julkaisua varten, portaali 

valitsee näistä kiinnostavat 

sivustoon voi rekisteröityä, sisällä on suljettu keskustelufoorumi, johon voi mm. 

laittaa portaalin aiheisiin liittyviä ilmoituksia 

portaalin tiimi on erikoistunut muotoilukilpailujen järjestämiseen ja heidän kanssaan 

voi tehdä yhteistyötä 

Asiantuntijan arvio sivuston 

tärkeydestä suomalaisille 

kulttuuritoimijoille ja 

toimenpidesuositus koskien 

kyseistä kanavaa  

teollisen muotoilun toimijoille suositellaan materiaalien ja tapahtumien lähettämistä 

portaaliin 

bannerimainontaa voisi portaalissa tehdä, mutta täytyy ensin kysyä kävijätilastotiedot 

(eivät olleet julkisesti näkyvissä), saada hintatiedot ja kokeilla pienellä budjetilla 

http://www.designet.ru/
http://translate.google.com/translate?hl=fi&sl=ru&tl=fi&u=http%3A%2F%2Fwww.designet.ru%2F
http://translate.google.com/translate?hl=fi&sl=ru&tl=fi&u=http%3A%2F%2Fwww.designet.ru%2F
mailto:reklama@designet.ru
mailto:info@designet.ru
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3.16. Informaatiosivusto arkkitehtuurista Architime.ru 

 

url-osoite http://www.architime.ru/ 

Google-kääntäjän avulla 

suomeksi 

http://translate.google.com/translate?hl=fi&sl=ru&tl=fi&u=http%3A%2F%2Fwww.arc

hitime.ru%2F 

Sivuston kieli venäjä 

Kuka ohjaa palvelua?  Maria Malitskaya 

Kuka tuottaa sisältöä? Maria Malitskaya 

Sivuston kävijämäärä tai muu 

mittari 

450 uniikkikävijää vuorokaudessa 

VKontakte-yhteisö: 2 782 tykkääjää 

Facebook-yhteisö: 520 tykkääjää 

Tarkemmin 

käyttäjäkohderyhmä 

arkkitehtuurista kiinnostuneet (ammattilaiset, opiskelijat, opettajat, harrastajat) 

Sivuston luonne tietosivusto 

Minkälaisista asioista 

keskustellaan 

- 

Mahdollinen teemakohtainen 

suuntautuminen 

maailman huippuammattilaiset, tunnetut rakennukset ympäri maailmaa, kilpailut, 

palkinnot ja apurahat, näyttelyt, luennot ja muut tapahtumat, kirjallisuus, 3D-mallit, 

terminologia 

Suurimmat/tärkeimmät 

sivustolla näkyvät 

palveluntarjoajat (kilpailijat) 

- 

Kontaktitiedot yhteydenottoa 

varten 

architime@mail.ru, mail@architime.ru 

Kriteerit sivustolle pääsyyn, 

markkinointimahdollisuudet 

Yandex.Direct –hakusanamainontapalvelun kautta 

Asiantuntijan arvio sivuston 

tärkeydestä suomalaisille 

kulttuuritoimijoille ja 

toimenpidesuositus koskien 

kyseistä kanavaa  

portaaliin on hyvä markkinoida Yandex.Direct -hakusanamainontajärjestelmän kautta 

lisäksi portaalissa näkyy bannereita (ei ole avointa tietoa markkinointi-

mahdollisuuksista) ja portaali ilmoittaa noin 40 tiedotusyhteistyökumppania 

voisi ottaa yhteyttä portaaliin ja tiedustella bannerimainonta- ja muun yhteistyön 

mahdollisuuksista 

  

http://www.architime.ru/
http://translate.google.com/translate?hl=fi&sl=ru&tl=fi&u=http%3A%2F%2Fwww.architime.ru%2F
http://translate.google.com/translate?hl=fi&sl=ru&tl=fi&u=http%3A%2F%2Fwww.architime.ru%2F
mailto:architime@mail.ru
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3.17. Tanssiportaali ortodance.ru 

 

url-osoite http://www.ortodance.ru 

Google-kääntäjän avulla 

suomeksi 

http://translate.google.com/translate?hl=fi&sl=ru&tl=fi&u=http%3A%2F%2Fwww.ort

odance.ru 

Sivuston kieli venäjä 

Kuka ohjaa palvelua?  Andrei Kokoulin, ORTO:n puheenjohtaja (ORTO – koko Venäjän laajuinen 

tanssijärjestö) 

Kuka tuottaa sisältöä? ORTO 

Sivuston kävijämäärä tai muu 

mittari 

1000 vierailijaa vuorokaudessa 

Yandex CY: 425, Yandex Rank: 4/6 

Google PR: 4/10 

Tarkemmin 

käyttäjäkohderyhmä 

tanssin harrastajat ja ammattilaiset 

Sivuston luonne portaali: uutiset, tapahtumakalenterit, koulut ja seurat, artikkelit ja haastattelut, 

video, tapahtumailmoitukset 

Minkälaisista asioista 

keskustellaan 

- 

Mahdollinen teemakohtainen 

suuntautuminen 

tanssi 

Suurimmat/tärkeimmät 

sivustolla näkyvät 

palveluntarjoajat (kilpailijat) 

- 

Kontaktitiedot yhteydenottoa 

varten 

dancecska@mtu-net.ru 

Kriteerit sivustolle pääsyyn, 

markkinointimahdollisuudet 

sivustolla näkyy bannereita 

Asiantuntijan arvio sivuston 

tärkeydestä suomalaisille 

kulttuuritoimijoille ja 

toimenpidesuositus koskien 

kyseistä kanavaa  

portaali sopii tanssitoimijoille ja tanssiin liittyville tapahtumille, voisi ottaa yhteyttä 

portaaliin ja tiedustella markkinointihintoja 

 

http://www.ortodance.ru/
http://translate.google.com/translate?hl=fi&sl=ru&tl=fi&u=http%3A%2F%2Fwww.ortodance.ru
http://translate.google.com/translate?hl=fi&sl=ru&tl=fi&u=http%3A%2F%2Fwww.ortodance.ru
mailto:%20dancecska@mtu-net.ru
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3.18. Tanssiportaali dance.ru 

 

url-osoite http://www.dance.ru/ 

Google-kääntäjän avulla 

suomeksi 

http://translate.google.com/translate?hl=fi&sl=ru&tl=fi&u=http%3A%2F%2Fwww.da

nce.ru%2F 

Sivuston kieli venäjä 

Kuka ohjaa palvelua?  Projektin vetäjä Vitaliy Gizzatullin 

Kuka tuottaa sisältöä? toimitustiimi (toimittaja, suunnittelija, válokuvaajat) 

Sivuston kävijämäärä tai muu 

mittari 

VKontakte-yhteisö: 2 772 jäsentä 

Facebook-yhteisö: 416 jäsentä 

Yandex CY: 325, Yandex Rank:4/6 

Google PR: 4/10 

Tarkemmin 

käyttäjäkohderyhmä 

tanssista kiinnostuneet, ammattilaiset ja harrastajat, pääosin moskovalaiset 

Sivuston luonne portaali: uutiset, ilmoitukset, blogit, galleriat, kilpailuilmoitukset 

Minkälaisista asioista 

keskustellaan 

sosiaalisessa yhteisössä julkistetaan portaalin sisältöä, ei aktiivisia keskusteluita 

Mahdollinen teemakohtainen 

suuntautuminen 

tanssi 

Suurimmat/tärkeimmät 

sivustolla näkyvät 

palveluntarjoajat (kilpailijat) 

- 

Kontaktitiedot yhteydenottoa 

varten 

reklama@dance.ru:   +7 985 364 58 74, Jana Petrosyan 

http://www.dance.ru/contacts/ 

Kriteerit sivustolle pääsyyn, 

markkinointimahdollisuudet 

sivustolle voi tuottaa omaa materiaalia ja tietoa omasta tapahtumasta blogin kautta, 

portaalissa näkyy bannereita, mutta ei tietoa niiden hinnoista 

Asiantuntijan arvio sivuston 

tärkeydestä suomalaisille 

kulttuuritoimijoille ja 

toimenpidesuositus koskien 

kyseistä kanavaa  

portaali näyttää hyvin toimivalta ja aktiiviselta 

tanssitoimijoiden ja tanssitapahtumien järjestäjien suositellaan ottavan yhteyttä 

portaaliin ja tiedustelemaan markkinointihintoja sekä pyytämään portaalin 

kävijätilastot 

 

http://www.dance.ru/
http://translate.google.com/translate?hl=fi&sl=ru&tl=fi&u=http%3A%2F%2Fwww.dance.ru%2F
http://translate.google.com/translate?hl=fi&sl=ru&tl=fi&u=http%3A%2F%2Fwww.dance.ru%2F
http://www.dance.ru/contacts/
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3.19. Tietoportaali Vokrug sveta (Ympäri maailmaa) Vokrugsveta.ru 

 

url-osoite http://www.vokrugsveta.ru 

Google-kääntäjän avulla 

suomeksi 

http://translate.google.com/translate?sl=ru&tl=fi&js=n&prev=_t&hl=fi&ie=UTF-

8&layout=2&eotf=1&u=http%3A%2F%2Fwww.vokrugsveta.ru%2F&act=url 

Sivuston kieli venäjä 

Kuka ohjaa palvelua?  Projektin johtaja ja päätoimittaja Ilya Polesskij 

Kuka tuottaa sisältöä? ”Vokrug sveta” -lehden toimitus 

Sivuston kävijämäärä tai muu 

mittari 

40 000 uniikkivierailijaa vuorokaudessa 

portaalin foorumissa 10 067 rekisteröityä käyttäjää 

Facebook-yhteisö: 5907 jäsentä 

Yandex CY: 4300, Yandex Rank: 6/6, Google PR: 6/10. 

Tarkemmin 

käyttäjäkohderyhmä 

portaalin kävijät ovat kiinnostuneita maailman eri paikoista, faktoista, maantieteestä, 

historiasta, kulttuurista, monet ovat aktiivisia matkailijoita 

Sivuston luonne portaali/verkkolehti: uutiset, blogit, valokuvat, kauppa, keskustelufoorumi tms. 

Minkälaisista asioista 

keskustellaan 

portaalin (lehden) artikkeleiden sisällöistä 

Mahdollinen teemakohtainen 

suuntautuminen 

laajasti teemoja maailmasta – paikat, historia, maantiede, ihmiset, faktat eri maista 

Suurimmat/tärkeimmät 

sivustolla näkyvät 

palveluntarjoajat (kilpailijat) 

- 

Kontaktitiedot yhteydenottoa 

varten 

+7 (495) 980-7110, clientwork@imho.ru 

Kriteerit sivustolle pääsyyn, 

markkinointimahdollisuudet 

bannerimainonta: hinta CPM 9€-15€/1000 näyttöä (sesonkikertoimet -30% -> +25%) 

Yandex.Direct –hakusanamainontapalvelua voi myös yrittää  

Asiantuntijan arvio sivuston 

tärkeydestä suomalaisille 

kulttuuritoimijoille ja 

toimenpidesuositus koskien 

kyseistä kanavaa  

portaali on hyvin tunnettu ja suosittu 

suomalaisille kulttuuritoimijoille ja maaseutumatkailutoimijoille suositellaan 

markkinointia portaalissa, kun tarjolla on sisällöllisesti kiinnostavia matkakokemuksia 

suositeltavaa on myös markkinointi Yandex.Direct -järjestelmän kautta 

 

http://www.vokrugsveta.ru/
http://translate.google.com/translate?sl=ru&tl=fi&js=n&prev=_t&hl=fi&ie=UTF-8&layout=2&eotf=1&u=http%3A%2F%2Fwww.vokrugsveta.ru%2F&act=url
http://translate.google.com/translate?sl=ru&tl=fi&js=n&prev=_t&hl=fi&ie=UTF-8&layout=2&eotf=1&u=http%3A%2F%2Fwww.vokrugsveta.ru%2F&act=url
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3.20. Ensyklopedia Krugosvet (maailmanympärys) krugosvet.ru 

 

url-osoite http://www.krugosvet.ru/ 

Google-kääntäjän avulla 

suomeksi 

http://translate.google.com/translate?hl=fi&sl=ru&tl=fi&u=http%3A%2F%2Fwww.kru

gosvet.ru%2F 

Sivuston kieli venäjä 

Kuka ohjaa palvelua?  Toimitusjohtaja Tsagareli Marina Jurievna 

Kuka tuottaa sisältöä? Päätoimittaja Dobrovolskiy Aleksandr Viktorovich 

Sivuston kävijämäärä tai muu 

mittari 

30 000 uniikkivierailijaa vuorokaudessa 

VKontakte-yhteisö: 4 277 jäsentä 

Facebook-yhteisö: 1 474 jäsentä 

Tarkemmin 

käyttäjäkohderyhmä 

sivuston yleisö on laaja  

Sivuston luonne ensyklopedia 

Minkälaisista asioista 

keskustellaan 

- 

Mahdollinen teemakohtainen 

suuntautuminen 

historia ja yhteiskunta, maantiede ja matkailu, taide ja kulttuuri, terveys ja liikunta 

Suurimmat/tärkeimmät 

sivustolla näkyvät 

palveluntarjoajat (kilpailijat) 

- 

Kontaktitiedot yhteydenottoa 

varten 

advertising@krugosvet.ru 

Kriteerit sivustolle pääsyyn, 

markkinointimahdollisuudet 

bannerimainonta mahdollista 

Yandex.Direct, Google.AdWords -hakusanamainontapalvelut 

Asiantuntijan arvio sivuston 

tärkeydestä suomalaisille 

kulttuuritoimijoille ja 

toimenpidesuositus koskien 

kyseistä kanavaa  

suositellaan markkinoimaan sivustossa Yandex.Direct ja Google.Adwords -

järjestelmien kautta 

 

http://www.krugosvet.ru/
http://translate.google.com/translate?hl=fi&sl=ru&tl=fi&u=http%3A%2F%2Fwww.krugosvet.ru%2F
http://translate.google.com/translate?hl=fi&sl=ru&tl=fi&u=http%3A%2F%2Fwww.krugosvet.ru%2F
mailto:advertising@krugosvet.ru?subject=%D0%A0%D0%B5%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D0%BC%D0%B0%20%D0%BD%D0%B0%20%D1%81%D0%B0%D0%B9%D1%82%D0%B5%20%D0%AD%D0%BD%D1%86%D0%B8%D0%BA%D0%BB%D0%BE%D0%BF%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D0%B8%20%D0%9A%D0%A0%D0%A3%D0%93%D0%9E%D0%A1%D0%92%D0%95%D0%A2
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3.21. Vapaa-ajan tapahtumaportaali afisha.ru 

 

url-osoite http://www.afisha.ru/msk/ 

http://www.facebook.com/afisha 

Google-kääntäjän avulla 

suomeksi 

http://translate.google.com/translate?sl=ru&tl=fi&js=n&prev=_t&hl=fi&ie=UTF-

8&layout=2&eotf=1&u=http%3A%2F%2Fwww.afisha.ru%2Fmsk%2F&act=url 

Sivuston kieli venäjä 

Kuka ohjaa palvelua?  Päätoimittaja Ekaterina Dementieva 

Kuka tuottaa sisältöä? Päätoimittaja Ekaterina Dementieva, toimitus 

Sivuston kävijämäärä tai muu 

mittari 

Facebook-yhteisö: 369 868 jäsentä 

Tarkemmin 

käyttäjäkohderyhmä 

Sivuston lukija on kiinnostunut kaikesta uudesta, on valikoiva, seuraa uusien 

teknologioiden kehittymistä. Arvostaa vapaa-aikaa ja tietää, miten sitä täytyy viettää. 

Ikä 16-40 v. Hän on valmis käyttämään rahaa elokuviin, teattereihin, ravintoloihin, 

seuraa muotia ja ostaa usein uusia vaatteita 

Sivuston luonne portaali: tapahtumat, paikat, arvostelut,  

Minkälaisista asioista 

keskustellaan 

portaalin julkaisuista (laajasti tapahtumista, paikoista, ihmisistä jne.) 

Mahdollinen teemakohtainen 

suuntautuminen 

laajasti vapaa-ajanviettopaikoista, tapahtumista, uutisista, ajanvietto-

mahdollisuuksista 

Suurimmat/tärkeimmät 

sivustolla näkyvät 

palveluntarjoajat (kilpailijat) 

- 

Kontaktitiedot yhteydenottoa 

varten 

+7 (495) 980 71 10 

clientwork@imhovi.ru 

Kriteerit sivustolle pääsyyn, 

markkinointimahdollisuudet 

bannerimainonta: hinta CPM 7-12€/1000 näyttöä, sesonkikertoimet -40%->+40%, 

minimipakettihinta noin 1400 € 

Asiantuntijan arvio sivuston 

tärkeydestä suomalaisille 

kulttuuritoimijoille ja 

toimenpidesuositus koskien 

kyseistä kanavaa  

bannerimainonta tällä sivustolla on suositeltavaa silloin, kun täytyy tavoitella paljon 

kohderyhmään kuuluvia ihmisiä näyttävällä mainoksella 

portaalissa voi mainostaa myös Yandex.direct -hakusanamainonnan kautta 

 

http://www.afisha.ru/msk/
http://www.facebook.com/afisha
http://translate.google.com/translate?sl=ru&tl=fi&js=n&prev=_t&hl=fi&ie=UTF-8&layout=2&eotf=1&u=http%3A%2F%2Fwww.afisha.ru%2Fmsk%2F&act=url
http://translate.google.com/translate?sl=ru&tl=fi&js=n&prev=_t&hl=fi&ie=UTF-8&layout=2&eotf=1&u=http%3A%2F%2Fwww.afisha.ru%2Fmsk%2F&act=url
mailto:clientwork@imhovi.ru
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3.22. Venäjän johtava vapaa-ajantapahtumaportaali afisha.mail.ru 

 

url-osoite http://afisha.mail.ru/ 

Google-kääntäjän avulla 

suomeksi 

http://translate.google.com/translate?hl=fi&sl=ru&tl=fi&u=http%3A%2F%2Fafisha.m

ail.ru%2F 

Sivuston kieli venäjä 

Kuka ohjaa palvelua?  Mail.ru Group 

Kuka tuottaa sisältöä? Mail.ru Group 

Sivuston kävijämäärä tai muu 

mittari 

890 000 kävijää vuorokaudessa (joulukuu 2010) 

10 765 000 uniikkikävijää kuukaudessa (joulukuu 2010) 

Tarkemmin 

käyttäjäkohderyhmä 

työssä olevat miehet ja naiset, pääosin asiantuntijat ja johtajat, suurin osa 25-44 v.,  

Sivuston luonne portaali: tapahtumakalenteri, tv-ohjelma, uutiset, paikat, keskustelufoorumi, 

arvostelut ja kommentit 

Minkälaisista asioista 

keskustellaan 

portaalin julkaisuista: uutiset, tapahtumat, elokuvat, teatterinäytelmät, paikat 

Mahdollinen teemakohtainen 

suuntautuminen 

elokuvat, näyttelyt, tähdet, ostokset, ravintolat, klubit, konsertit, lapsille 

Suurimmat/tärkeimmät 

sivustolla näkyvät 

palveluntarjoajat (kilpailijat) 

- 

Kontaktitiedot yhteydenottoa 

varten 

amelchenko@corp.mail.ru, Jevgenija Amelchenko 

+7  (495) 725-63-75 

+7 (925)  505-19-55 

+7 (495) 725-62-08 

Kriteerit sivustolle pääsyyn, 

markkinointimahdollisuudet 

bannerimainonta: hinta CPM 7-10€/1000 näyttöä, minimitilaus noin 10500€ 

(1 500 000 näyttöä), sesonkikertoimet -20%->+30% 

promomainonta promoblocks-järjestelmän kautta (http://promoblocks.ru/), hinta 

35€/vuorokausi, minimitilaus – 7 vrk (245€) 

Asiantuntijan arvio sivuston 

tärkeydestä suomalaisille 

kulttuuritoimijoille ja 

toimenpidesuositus koskien 

kyseistä kanavaa  

bannerimainontaa tällä sivustolla suositellaan silloin kun täytyy tavoitella todella isoa 

määrää kohderyhmään kuuluvia ihmisiä ja kyseessä on isot markkinointibudjetit 

promoblocks-mainonnan tehokkuus ja kannattavuus täytyy kokeilla ensin pienillä 

budjeteilla 

 

http://afisha.mail.ru/
http://translate.google.com/translate?hl=fi&sl=ru&tl=fi&u=http%3A%2F%2Fafisha.mail.ru%2F
http://translate.google.com/translate?hl=fi&sl=ru&tl=fi&u=http%3A%2F%2Fafisha.mail.ru%2F
mailto:amelchenko@corp.mail.ru
http://promoblocks.ru/
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3.23. Tietoportaali maailman festivaaleista Wordfestivals.ru 

 

url-osoite http://www.worldfestivals.ru/ 

Google-kääntäjän avulla 

suomeksi 

http://translate.google.com/translate?sl=ru&tl=fi&js=n&prev=_t&hl=fi&ie=UTF-

8&layout=2&eotf=1&u=http%3A%2F%2Fwww.worldfestivals.ru%2F&act=url 

Sivuston kieli venäjä 

Kuka ohjaa palvelua?  - 

Kuka tuottaa sisältöä? - 

Sivuston kävijämäärä tai muu 

mittari 

ei ole tietoa, portaali on ilmeisesti uusi, kävijämäärä ei ole suuri, mutta sisältö on 

kiinnostava ja ajankohtainen, odotellaan portaalin kasvua 

Tarkemmin 

käyttäjäkohderyhmä 

festivaaleista kiinnostuneet, aktiiviset matkailijat/omatoimimatkailijat 

Sivuston luonne tietoportaali 

Minkälaisista asioista 

keskustellaan 

- 

Mahdollinen teemakohtainen 

suuntautuminen 

musiikki, liikunta ja aktiivinen vapaa-ajan vietto, uskonto, näyttelyt, historia ja 

kulttuuri, kukat ja kasvit, taide, yöelämä, ruoka ja juomat, lapsille, tiede, karnevaalit, 

joulu, muuta  

Suurimmat/tärkeimmät 

sivustolla näkyvät 

palveluntarjoajat (kilpailijat) 

 monta maata 

Kontaktitiedot yhteydenottoa 

varten 

info@worldfestivals.ru 

Kriteerit sivustolle pääsyyn, 

markkinointimahdollisuudet 

sivustoon hyväksytään tieto festivaaleista (ja linkit vastaaville sivustoille) ilmaiseksi, 

tarvitaan: useampi valokuva, tekstikuvaus, aika, lipun hinta 

 

Asiantuntijan arvio sivuston 

tärkeydestä suomalaisille 

kulttuuritoimijoille ja 

toimenpidesuositus koskien 

kyseistä kanavaa  

kaikista suomalaisista festivaaleista suositellaan laittamaan tieto tähän portaaliin  

 

 

http://www.worldfestivals.ru/
http://translate.google.com/translate?sl=ru&tl=fi&js=n&prev=_t&hl=fi&ie=UTF-8&layout=2&eotf=1&u=http%3A%2F%2Fwww.worldfestivals.ru%2F&act=url
http://translate.google.com/translate?sl=ru&tl=fi&js=n&prev=_t&hl=fi&ie=UTF-8&layout=2&eotf=1&u=http%3A%2F%2Fwww.worldfestivals.ru%2F&act=url
mailto:info@b2btechnology.ru
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3.24. Sosiaalinen kuvataideyhteisö vk.com/ipainting 

 

url-osoite http://vk.com/ipainting 

Google-kääntäjän avulla 

suomeksi 

 

Sivuston kieli venäjä 

Kuka ohjaa palvelua?  Andrei Horoshiy 

Kuka tuottaa sisältöä? Andrei Horoshiy, Daria Kormanosckaya 

Sivuston kävijämäärä tai muu 

mittari 

72 944 jäsentä 

Tarkemmin 

käyttäjäkohderyhmä 

kuvataiteesta kiinnostuneita 

Sivuston luonne sosiaalinen yhteisö 

Minkälaisista asioista 

keskustellaan 

kuvataideteosten sisällöstä ja taiteilijoista 

Mahdollinen teemakohtainen 

suuntautuminen 

kuvataide 

Suurimmat/tärkeimmät 

sivustolla näkyvät 

palveluntarjoajat (kilpailijat) 

- 

Kontaktitiedot yhteydenottoa 

varten 

http://vk.com/ipainting 

Kriteerit sivustolle pääsyyn, 

markkinointimahdollisuudet 

täytyy tiedustella ryhmän vetäjiltä 

Asiantuntijan arvio sivuston 

tärkeydestä suomalaisille 

kulttuuritoimijoille ja 

toimenpidesuositus koskien 

kyseistä kanavaa  

yhteisö on todella aktiivinen ja suuri,  

kuvataidetoimijoiden suositellaan ottamaan yhteyttä ja tiedustelemaan 

markkinointimahdollisuuksista ryhmässä 

 

http://vk.com/ipainting
http://vk.com/ipainting
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3.25. Taideblogi Factura 

 

url-osoite http://vk.com/archvk 

Google-kääntäjän avulla 

suomeksi 

 

Sivuston kieli venäjä 

Kuka ohjaa palvelua?  Jan Blyumhen, Ekaterina Holkovskaya 

Kuka tuottaa sisältöä? Jan Blyumhen, Ekaterina Holkovskaya 

Sivuston kävijämäärä tai muu 

mittari 

365 629 jäsentä 

Tarkemmin 

käyttäjäkohderyhmä 

luovien alojen ihmiset – harrastajat ja ammattilaiset 

Sivuston luonne sosiaalinen yhteisö 

Minkälaisista asioista 

keskustellaan 

 

Mahdollinen teemakohtainen 

suuntautuminen 

taide 

Suurimmat/tärkeimmät 

sivustolla näkyvät 

palveluntarjoajat (kilpailijat) 

- 

Kontaktitiedot yhteydenottoa 

varten 

faktura@front.ru 

Kriteerit sivustolle pääsyyn, 

markkinointimahdollisuudet 

täytyy neuvotella yhteisön vetäjien kanssa 

Asiantuntijan arvio sivuston 

tärkeydestä suomalaisille 

kulttuuritoimijoille ja 

toimenpidesuositus koskien 

kyseistä kanavaa  

yhteisö hyväksyy aiheenmukaiset markkinointi-ilmoitukset – ilmoitukset muista 

yhteisöistä ja sivustoista 

voi myös rekisteröityä jäseneksi ja tuoda valokuvasisältöä 

 

http://vk.com/archvk
mailto:faktura@front.ru
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4. MATKANJÄRJESTÄJÄT JA MATKATOIMISTOT 

4.1. Visit 

Nimi Matkatoimisto Visit (Турфирма «Визит») 

Sivuston osoite http://www.vizit-travel.ru  

Yhteystiedot yhteydenottoa 

varten 

Pietari 

+7 (812) 600-19-45 

e-mail: vizit@vizittravel.ru 

Skype: vizit-travel 

Liiketoiminnan kohderyhmä Rock- ja muun länsimusiikin harrastajat 

Mitä tarjoaa? Tapahtumamatkailu Lähsi- ja Keski-Euroopassa, Skandinaviassa (matkat 

Suomeen, Ruotsiin). Ryhmämatkat ja yksityismatkat rock-konsertteihin, 

ulkoilma-festivaalit talvella ja kesällä Euroopassa. Lomat Suomen 

kylpylähotelleissa, opastetut ryhmämatkat Eurooppaan, Suomi-Ruotsi -risteilyt, 

viikoittaiset bussimatkat Etelä-Suomeen (jossa mm. vierailu 

arkkitehtuurikohteissa). Liput ja matkat konsertteihin Pohjoismaihin ja muihin 

Euroopan maihin.   

Onko yhteisöjä sosiaalisessa 

mediassa? 

http://vk.com/vizittravel 1312 jäsentä 

Lyhyesti yrityksestä Yli 10 vuotta markkinoilla. Takuurahasto: 30 000 000 RUB (750 000 €). 

Asiantuntijan arvio 

potentiaalisesta yhteistyöstä 

Hyvin kiinnostava yritys – pietarilainen, tuntee Suomen hyvin, järjestää 

matkoja juuri rock-tapahtumiin ja festivaaleille.  

 

 

  

http://www.vizit-travel.ru/
http://vk.com/vizittravel
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4.2. Solnechnyi krug 

 

Nimi Festivaalikeskus Solnechnyj krug (Фестивальный центр «Солнечный круг») 

Sivuston osoite http://www.sonnekreis.com  

Yhteystiedot yhteydenottoa 

varten 

Pietari 

+7 (812) 59 535 69, +7 (921) 568 1740, +7 (906) 264 1926 

E-mail: info@sonnekreis.com 

ICQ: 335 368 591 

Liiketoiminnan kohderyhmä Lasten ja nuorten luovien yhdistysten vetäjät, opettajat, valmentajat, taidetta tai 

liikuntaa harrastavien lasten vanhemmat. 

Mitä tarjoaa? Kansainvälisten festivaalien, kilpailujen ja urheilutapahtumien osallistumis-

järjestelyt pääasiassa Saksassa, Tsekissä, Espanjassa, Italiassa, Itävallassa.  

Onko yhteisöjä sosiaalisessa 

mediassa? 

http://vk.com/club13033677 600 jäsentä 

Lyhyesti yrityksestä Toiminut ainakin 5 vuotta (raportteja saatavissa vuodesta 2007), työntekijöitä 

vähintään 4, on olemassa edustaja Novosibirskissa.  

Asiantuntijan arvio 

potentiaalisesta yhteistyöstä 

Sijaitsee Pietarissa, mutta Suomeen ei jostain syystä vie asiakkaitaan. Hyvin 

potentiaalinen yhteistyökumppani.  

Suositellaan festivaalien, kilpailujen, näyttelyiden, kesäleirien ja koulutusleirien 

(esim. englantia koululaisille) järjestäjille. 

 

 

 

 

http://www.sonnekreis.com/
http://vk.com/club13033677
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4.3. UTS Travel 

Nimi UTS Travel 

Sivuston osoite http://www.utstravel.ru/  

Yhteystiedot yhteydenottoa 

varten 

+7 (495) 723-72-27, +7 (495) 785-81-21, +7 (812) 324-33-93 

utstravel@utstravel.ru, tours@utstravel.ru, marketspb@utstravel.ru 

Liiketoiminnan kohderyhmä matkailualan yritykset, yritykset, yksityiset asiakkaat 

Mitä tarjoaa? Liikematkailu, liikematkojen järjestäminen näyttelyihin, seminaareihin ja 

liiketapahtumiin. Urheilumatkat, matkojen järjestäminen eri tapahtumiin 

Melkein kaikki maat (Suomessa ei ole tulevia tapahtumia joihin järjestävät 

matkoja) 

Onko yhteisöjä sosiaalisessa 

mediassa? 

ei ole 

Lyhyesti yrityksestä perustettu vuonna 1994, vakuutus 30 000 000 ruplaa 

Asiantuntijan arvio 

potentiaalisesta yhteistyöstä 

Ensisijaisesti kulttuuri- ja musiikkitapahtumat voisivat olla kiinnostavia, myös 

suuret tapahtumat (nettisivuilla mainostettavien tapahtumien perusteella). 

Kuitenkin väittävät että järjestävät myös räätälöityjä matkoja eri makujen ja 

tarpeiden mukaisesti – niin varmasti pienemmätkin tapahtumat ja ”maaseutu-

matkailu” voisivat kiinnostaa. 

 

 

http://www.utstravel.ru/
mailto:utstravel@utstravel.ru
mailto:utstravel@utstravel.ru
mailto:tours@utstravel.ru
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4.4. Active Tours 

Nimi Active Tours 

Sivuston osoite http://www.activetours.ru/  

Yhteystiedot yhteydenottoa 

varten 

+7 (495) 626-42-03, +7 (495) 626-42-54 

ICQ 310-095-317, 429-673-314 

info@activetours.ru 

Liiketoiminnan kohderyhmä Yksityiset asiakkaat – eri ikäryhmät ja tavoitteet (mm. lasten lomat, retket, 

pyöräilyretket jne.) 

Mitä tarjoaa? aktiivilomat, opastetut retket, hyvinvointimatkat, nuorten ja lasten lomat, 

rantalomat, talvimatkat 

Venäjä, Israel, Jordania, Sri Lanka 

Onko yhteisöjä sosiaalisessa 

mediassa? 

ei ole 

Lyhyesti yrityksestä -  

Asiantuntijan arvio 

potentiaalisesta yhteistyöstä 

tarjoavat vain bussimatkoja Suomessa, kuitenkin lomailumahdollisuuksia on aika 

paljon. Esim. kalastus– ja maaseutulomat sekä hyvinvointilomat ja 

luontomatkailu voisivat kiinnostaa. 

 

 

 

  

http://www.activetours.ru/
mailto:info@activetours.ru
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4.5. Angleyland 

Nimi Angleyland 

Sivuston osoite http://www.angleyland.ru/  

Yhteystiedot yhteydenottoa 

varten 

Moskova 

+7-499-502-40-50, +7-926-011-45-60, +7-926-207-21-77,  +7-926 533-12-73 

info@angleyland.ru  

Liiketoiminnan kohderyhmä Yksittäiset asiakkaat, yritysasiakkaat 

Mitä tarjoaa? Räätälöidyt ja eksklusiiviset yksittäiset matkat, vierailu tapahtumissa ja 

urheiluotteluissa.  

Melkein kaikki maat 

Suomessa on tarjolla vain mökkivuokrausta ja hotellimatkoja 

Onko yhteisöjä sosiaalisessa 

mediassa? 

ei ole 

Lyhyesti yrityksestä - 

Asiantuntijan arvio 

potentiaalisesta yhteistyöstä 

Koska keskittyvät aika paljon luksusmatkoihin, eksklusiiviset ja erikoiset matkat 

kiinnostaisivat – mm. maaseutulomat, historia-, kulttuuri- ja erikoispaikat 

 

 

  

http://www.angleyland.ru/
mailto:info@angleyland.ru
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4.6. BTravel 

Nimi Btravel Business Travel 

Sivuston osoite http://www.btravel.ru/  

Yhteystiedot yhteydenottoa 

varten 

Moskova 

+7 (495) 640-40-12 

booking@btravel.ru 

Liiketoiminnan kohderyhmä Yritykset, yksittäiset asiakkaat 

Mitä tarjoaa? Liikematkat, Urheilutapahtumat, Matkat musiikkitapahtumiin ja festivaaleille  

Monet maat 

Onko yhteisöjä sosiaalisessa 

mediassa? 

ei ole 

Lyhyesti yrityksestä RGB Tourin tytäryhtiö 

Perustettu 2004 

Asiantuntijan arvio 

potentiaalisesta yhteistyöstä 

Ehkä voisi olla haastavaa tapahtumien kannalta, koska kuuluu suurempaan 

emoyhtiöön. Nettisivuilla julkaisevat suurin piirtein vain suuria kansainvälisiä 

tapahtumia. Ehkä kiinnostavinta voisi olla räätälöityjen liiketapahtumien ja 

”team-building” -tapahtumien järjestäminen. 

 

 

 

 

  

http://www.btravel.ru/
mailto:booking@btravel.ru
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4.7. Eden Tour 

Nimi Eden Tour 

Sivuston osoite http://www.eden-tour.ru/  

Yhteystiedot yhteydenottoa 

varten 

Moskova 

+7 (495) 933-7375 

http://www.eden-tour.ru/kontakty 

Liiketoiminnan kohderyhmä Yksityiset asiakkaat, Yritykset 

Mitä tarjoaa? Rantalomat, liikematkat, Yritysmatkat, Hyvinvointimatkat, Viini- ja olutjuhlat, 

tapahtumamatkat, urheilumatkat.  

Melkein kaikki maat, myös matkat Suomeen 

Onko yhteisöjä sosiaalisessa 

mediassa? 

Facebook  - 163 tykkääjää 

MoiMir (mail.ru), Flickr, Twitter 

Odnoklassniki  - 45 ystävää 

Vkontakte – 55 

Lyhyesti yrityksestä - 

 

Asiantuntijan arvio 

potentiaalisesta yhteistyöstä 

Näyttää aika tyypilliseltä matkatoimistolta, kuitenkin erilaiset mahdollisuudet 

järjestää lomaa Suomessa voisivat olla kiinnostavia.   

 

 

http://www.eden-tour.ru/
http://www.eden-tour.ru/kontakty
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4.8. Silver Ring 

Nimi Silver Ring (Serebryanoe Koltso) 

Sivuston osoite http://www.silver-ring.ru  

Yhteystiedot yhteydenottoa 

varten 

Pietari 

+7(812)571-58-62, +7(812)312-63-37, +7(952) 354-77-73 

Liiketoiminnan kohderyhmä Yksityiset asiakkaat, yritykset  

Mitä tarjoaa? historialliset installaatiot, historialliset matkat ja tapahtumamatkat, räätälöidyt ja 

tilausmatkat, matkat koululaisille, yritysmatkat 

Eurooppa, Venäjä, Suomi (Saimaan-risteilyt, Ahvenanmaa, päivämatkat, 

viikonloppumatkat), Viro 

Onko yhteisöjä sosiaalisessa 

mediassa? 

Vkontakte – 1870 (http://vkontakte.ru/silver_ring) 

Lyhyesti yrityksestä Perustettu vuonna 2006 

Asiantuntijan arvio 

potentiaalisesta yhteistyöstä 

Koska yritys keskittyy historiallisiin ja tapahtumamatkoihin, huolimatta siitä että 

sillä on jo jonkin verran matkoja Suomeen, Suomen matkavalikoiman 

laajentaminen mm. kulttuuri- ja tapahtumamatkojen osalta voisi olla 

kiinnostavaa. 

 

 

 

 

http://www.silver-ring.ru/
http://vkontakte.ru/silver_ring
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4.9. ExpoConsult 

Nimi ExpoConsult (Экспоконсалт) 

Sivuston osoite http://internet7.ru/winnera/expocon.nsf/content/themed 

Yhteystiedot yhteydenottoa 

varten 

Pietari 

+7 812 600 32 57 

info@expo-consult.ru , matkojen järjestysasiat  Natalia Plenevitch -  

nata@expo-consult.ru   

Liiketoiminnan kohderyhmä Yritykset (ensi sijassa) 

Mitä tarjoaa? bisnes- ja liikematkat, messumatkat, yritys “team building” -matkat, 

teemamatkat 

maita ei ole mainittu 

Onko yhteisöjä sosiaalisessa 

mediassa? 

Vkontakte – 11 

Facebook – 50 

Twitter – 77 

Lyhyesti yrityksestä Yritys on toiminut yli 15 vuotta 

Tuntuu siltä, että on pieni yritys 

Asiantuntijan arvio 

potentiaalisesta yhteistyöstä 

Voisi olla kiinnostunut erityisesti teemamatkojen järjestämisestä 

 

 

 

http://internet7.ru/winnera/expocon.nsf/content/themed
mailto:info@expo-consult.ru 
mailto:nata@expo-consult.ru
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4.10. MSC Group 

Nimi MSC Group 

Sivuston osoite https://mscgroup.ru/  

Yhteystiedot yhteydenottoa 

varten 

Moskova 

+7 (495) 660-06-95 

info@mscgroup.ru 

Liiketoiminnan kohderyhmä Yritykset, yksityiset asiakkaat 

Mitä tarjoaa? liikematkat, tapahtumamatkat, liiketapahtumien järjestäminen, “team building” -

ja yritysmatkat 

sekä Venäjällä että Euroopassa (UK, Saksa, Israel, Espanja, Italia, Kiina, Costa Rica, 

USA, Ranska, Korea, Japani), ei kuitenkaan Suomessa 

Onko yhteisöjä sosiaalisessa 

mediassa? 

ei ole 

Lyhyesti yrityksestä Perustettu vuonna 2002,  MSC Group sisältää useita tytäryrityksiä 

Asiantuntijan arvio 

potentiaalisesta yhteistyöstä 

Yritysmatkojen järjestämisen kannalta kulttuurimatkat ja muut räätälöidyt 

matkat Suomeen voisivat olla kiinnostavia 

 

 

 

 

 

https://mscgroup.ru/
mailto:info@mscgroup.ru
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4.11. ASG 

Nimi ASG – Advanced Solutions Gateway 

Sivuston osoite http://asg-corp.ru/  

Yhteystiedot yhteydenottoa 

varten 

Moskova: +7 (495) 540-53-50 

Pietari: +7 (812) 926-01-73 

E-mail: asg@asg-corp.ru 

Liiketoiminnan kohderyhmä yritykset, mutta myös yksityiset asiakkaat 

Mitä tarjoaa? Liikematkat, seminaarien järjestäminen ulkomailla, yrityslomat, yksityiset lomat, 

tapahtumamatkat, matkat kansainvälisille messuille 

Onko yhteisöjä sosiaalisessa 

mediassa? 

ei ole 

Lyhyesti yrityksestä Perustettu vuonna 2010 

Asiantuntijan arvio 

potentiaalisesta yhteistyöstä 

Koska keskittyvät paljon yritysasiakkaisiin, erilaiset räätälöidyt matkat Suomeen 

voisivat kiinnostaa  

 

 

 

 

http://asg-corp.ru/
mailto:asg@asg-corp.ru
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4.12. Art-Center 

Nimi Art-Center 

Sivuston osoite http://www.art-center.ru/  

Yhteystiedot yhteydenottoa 

varten 

Moskova 

+7(495)989-41-54, +7(499)785-13-87, +7(925) 642-36-56, +7(926)777-32-47 

info@art-center.ru 

skype: Art-Center Moscow 

Liiketoiminnan kohderyhmä  

Mitä tarjoaa? Kansainvälisten festivaalien, kilpailujen ja master-class –koulutusten 

osallistumisjärjestelyt  

Onko yhteisöjä sosiaalisessa 

mediassa? 

http://vk.com/id32844237 271 jäsentä 

Lyhyesti yrityksestä matkanjärjestäjä, järjestää mm. festivaaleja Krimissä, Puolassa ja kansainvälisiä 

tanssikilpailuja Saksassa. On toiminut ainakin 10 vuotta.  

Asiantuntijan arvio 

potentiaalisesta yhteistyöstä 

Järjestää matkoja moniin maihin. Suomeen järjestää matkoja neljään 

tapahtumaan: ”Bravo, Turku 2012”, musiikkikilpailuun Lieksassa, Skandinavian 

Wave:een, pianokilpailuun Helsingissä. Voisivat olla kiinnostuneita laajentamaan 

tarjontaansa.Heillä on mm. oma sähköpostijakelu maailman kiinnostavista 

festivaaleista ja muista tapahtumista. 

 

http://www.art-center.ru/
http://vk.com/id32844237
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4.13. Mir kultury (Wordculture) 

Nimi Mir kultury 

Sivuston osoite www.worldculture.ru 

Yhteystiedot yhteydenottoa 

varten 

Moskova 

+7 (499) 255-09-21, +7 (499) 255-08-81 

world-culture@mail.ru, jgk_yar@mail.ru, sergey-culture@mail.ru 

Liiketoiminnan kohderyhmä musiikin harrastajat ja ammattilaiset, jotka osallistuvat kilpailuihin ja festivaaleille 

Mitä tarjoaa? Matkat festivaaleille, konsertteihin, master-class -koulutuksiin ja esiintymisiin 

Euroopassa 

Onko yhteisöjä sosiaalisessa 

mediassa? 

- 

Lyhyesti yrityksestä liikevoittoa tavoittelematon organisaatio, pitkä kokemus 

Asiantuntijan arvio 

potentiaalisesta yhteistyöstä 

Järjestävät matkoja Tsekkiin, Belgiaan, Italiaan, Saksaan, Kreikkaan, Espanjaan, ei 

Suomeen.  

Voivat olla kiinnostuneita yhteistyöstä. 

 

 

  

http://www.worldculture.ru/
mailto:world-culture@mail.ru
mailto:jgk_yar@mail.ru
mailto:sergey-culture@mail.ru
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4.14. Kultpohod 

Nimi Kultpohod 

Sivuston osoite http://cultpohod.com/ 

Yhteystiedot yhteydenottoa 

varten 

Moskova 

+7 (495) 258-08-16 

welcome@cultpohod.com 

Liiketoiminnan kohderyhmä kulttuurilomista kiinnostuneet 

Mitä tarjoaa? opastetut retket Moskovassa, matkat kulttuuri- ja muihin tapahtumiin ympäri 

maailmaa, teatteriliput mm. ulkomaille, ruokailumatkat, liiketoimintamatkat,  

Onko yhteisöjä sosiaalisessa 

mediassa? 

- 

Lyhyesti yrityksestä on toiminut vuodesta 1999 

Asiantuntijan arvio 

potentiaalisesta yhteistyöstä 

Tämä toimija on vahvasti suuntautunut kulttuurimatkailuun, voi olla kiinnostunut 

yhteistyöstä.  

 

 

http://cultpohod.com/
mailto:welcome@cultpohod.com

