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Lehden ilmoituskoot ja -hinnat
Koko
Esittelyadvertoriaali
Aukeama
Takakansi
II-III kansi
1/1 koko sivu
1/2 sivu vaaka
1/2 sivu pysty
1/4 sivu vaaka
1/4 sivu pysty
1/8 sivu

Leveys x Korkeus
Minimi 3s
325 mm x 225 mm
150 mm x 225 mm
150 mm x 225 mm
150 mm x 225 mm
150 mm x 110 mm
70 mm x 225 mm
150 mm x 250 mm
70 mm x 110 mm
70 mm x 50 mm

MV
3000 e
900 e
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160 e

4-väri
1.350 e
1.250 e
1.150 e
1.050 e
840 e
840 e
430 e
430 e
280 e

Muut koot sopimuksen mukaan.
Hintoihin lisätään voimassa oleva alv.
Paino Painoyhtymä Oy, puh. (019) 517 170, prepress (019) 517 1735, painomenetelmä Offset
Paperi Multiart Silk 115 g
Aineistot 3 viikkoa ennen ilmestymistä
Lehti
teema
1
Kolmen yön ihme
2
Ilmatorjuntayhdistys 60 v
3
Reservin koulutus
4
ITO15
Reklamaatiot kirjallisesti 14 vrk. ilmestymisestä.

aineistojen eräp.
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3.12.2014
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13
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Ilmoitukset myös Internetistä. Nettilinkin lisähinta 100 e + alv. Nettilinkki voimassa em. hinnalla lehden ilmestymisvälin.

