
Allerista Yliopiston Apteekin uusi sisältökumppani
Aller Media Oyn sisältömarkkinointitiimi Ideas tuottaa jatkossa Yliopiston Apteekille monikanavaisesti terveyteen ja hyvinvointiin
liittyviä sisältöjä. 

Uuteen sisältöyhteistyöhön kuuluu Yliopiston Apteekin kanta-asiakaslehti Uniikki, joka on yli 400 000 kappaleen painosmäärällään yksi
Suomen suurimmista säännöllisesti julkaistavista aikakauslehdistä. Lisäksi yhteistyö kattaa säännöllisesti julkaistavia sisältöjä Yliopiston
Apteekin ja samaan konserniin kuuluvan hyvinvointiketju Egon digitaalisissa kanavissa.

”Kaupallisesti vaikuttavien sisältöjen tekeminen ja asiakkaan oman median kehittäminen ovat ydinosaamistamme. Yliopiston Apteekille olemme
perustaneet erityisen bränditoimituksen, joka paitsi tuottaa sisältöjä, myös kehittää niitä yhdessä Yliopiston Apteekin kanssa. Hyvinvointi ja
terveyden lifestyle-sisällöt ovat Ideasille aihepiiri, jonka tunnemme entuudestaan hyvin”, kertoo konseptijohtaja Kristiina Tuormaa Allerilta.
”Hyvinvointi on iso trendi. Siksi olemme innoissamme, että voimme uuden, merkittävän yhteistyön myötä olla mukana tekemässä
brändijournalismia, jolla on aidosti hyvää tekevä vaikutus”, Tuormaa jatkaa.

”Terveyteen ja hyvinvointiin liittyvät sisällöt ja vinkit ovat tärkeä osa asiakaspalveluamme ja asiakkaista huolehtimista. Yliopiston Apteekin
asiantuntemus ja Allerin sisältöosaaminen ovat yhdistelmä, jonka avulla voimme saada aikaan kiinnostavia sisältöjä eri kohderyhmillemme,”
Yliopiston Apteekin viestintäjohtaja Jenni Tyrni sanoo.

Monikanavaista ja dataohjattua sisältöä sekä sisältöstrategioita tuottava Ideas on kasvava liiketoimintayksikkö, jonka myynti on kasvanut
vuodessa 50%. Yliopiston Apteekin lisäksi asiakkaisiin kuuluvat muun muassa Ruokakesko ja Vepsäläinen. 

Lisätiedot: Tea Teinilä, viestinnän asiantuntija, Aller Media Oy,  040 5460 522

Aller Media Oy on innovatiivinen, moderni media-ja markkinointitalo, joka on tunnettu vahvoista brändeistään. Uskomme vapaaseen sanaan, tiedon
avoimuuteen ja vuorovaikutukseen. Aller Median ydinosaamista ovat viihde, lifestyle, digitaaliset mediakonseptit, sisältömarkkinointi ja dataliiketoiminta.
Vision ja uudistumiskyvyn ansiosta Aller Medialla on vahva markkina-asema. Allerin Rikastamo tarjoaa yhdistelmän rikastettuja kohderyhmiä ja
ennennäkemättömän syvää ihmisymmärrystä liiketoiminnan tarpeisiin yhdistämällä kansallisesti merkittävää offline- ja online-dataa. Allerin tunnetuimmat
tuotemerkit ovat Suomi24, Dingle, Seiska, ELLE, Koti ja keittiö, Katso, Oma Aika, Idealista, Baana ja All Over Press. Yritys työllistää Suomessa noin 250
henkilöä. www.aller.fi

Yliopiston Apteekki on yksi Suomen parhaista palveluyrityksistä (Taloustutkimus), joka palvelee monikanavaisesti asiakkaita 17 apteekin lisäksi myös
puhelimessa (24 H) ja verkossa ya.fi. Yliopiston Apteekilla on Suomessa lähes 1000 työntekijää. Yliopiston Apteekki on yhteiskunnallinen yritys, joka
tukee opetusta ja tutkimusta tulouttamalla voittonsa omistajalleen Helsingin yliopistolle. ya.fi


