R KSA 2019

rakentaminen, saneeraus, sisustaminen, puutarha
Uusimaa Areena, Porvoo, 30.-31.3.2019

MEDIAKORTTI
Ilmoitusmyynti:
painettu lehti:

Toni Nyström p. 040 1521314, Nico Grunfelder, p. 050 327 6670,
Srba Lukic p. 0400 707097

Painos 40

aineistopäivä : 1. 3. 2019

000 kpl, IlmaisjAkelu

julkaisupäivä : 16. 3. 2019

Il moitu s h in n at ja il moi t us ko ot
1/8

1/4

1/4 a

190 x 58 mm

550 €
90 x 58 mm
360 €

1/2
190 x 125 mm

890 €

90 x 125 mm
490 €

1/1

1/2 a
90 x 259 mm

890 €

1/1 a

sivu 2
1980 €
sisäsivut
1650 €
190 x 259 mm
(220 x 289 mm)

Advertoriaali:
Advertoriaali on lehtijutun muotoon tehty ilmoitus, jossa yritys
kertoo tarjoamistaan palveluista ja tuotteista toimitukselliseen
tyyliin. Mainonnaksi määriteltävän advertoriaalin toimitustyöstä
- haastattelu, kuvaus, tekstin kirjoittaminen - vastaa kokonaisvaltaisesti Raksa-toimitus. Vastaava
toimittaja on Jari Hemmilä (p.
040 152 6000). Mainostaja voi
käyttää advertoriaalia omassa
markkinoinnissaan välittömästi
Raksa-lehden julkaisun jälkeen.

1/1T

2/1 2/1a

2/1 2/1a

takakansi

aukeama, sivut 2 ja 3
410 x 259 mm , (440 x 289 mm)
3600 €

aukeama, sivut 2 ja 3
410 x 259 mm , (440 x 289 mm)
3600 €

aukeama
410 x 259 mm , (440 x 289 mm)
3200 €

aukeama
410 x 259 mm , (440 x 289 mm)
3200 €

190 x 259 mm
2200 €

HUOM!

Ilmoitushintoihin lisätään arvonlisävero 24%. Mikäli ilmoitus ulottuu reunaan asti, siihen on lisättävä leikkuuvara
+3 mm joka suuntaan. Jos ilmoituksella ei ole leikkuuvaraa, se sovitetaan sivun marginaaleihin.
Ilmoitusaineisto toimitetaan prosessiväreille (cmyk) valmistettuna painokelpoisena tiedostona pdf- tai eps-formaatissa. Kuva-aineisto toimitetaan tiff- tai jpg-muodossa (300 dpi 1:1 koossa). Aineiston tulee olla aineistopäivään
mennessä toimituksen käytettävissä osoitteessa:

aineisto@tuulet.fi.
Muistutus virheellisestä ilmoituksesta on tehtävä kirjallisesti 8 vuorokauden kuluessa lehden ilmestymisestä. Lehden
vastuu virheellisestä ilmoituksesta rajoittuu enintään ilmoitushintaan. Maksuaika 14 pv netto.

TT-Tuulet Kustannus Oy, Porvoo, y-tunnus 2519501-9
aineisto@tuulet.fi, www.tuulet.fi, www.tid.fi

