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ILMOITUSMYYNTI

LÄHELLÄSI-KURSSI

Eväitä pariskuntien arkeen
"Pelasin lentopalloa
Mauno Koiviston kanssa"

Luovan ilmaisun taitajat

Runoja, räppiä ja rohkeutta

1/1 sivu
215 x 280 mm
(+ leikkuuvarat 3 mm)

Sisäsivut 2 200 €
Etu- ja takakannen sisäsivut (2. ja 3. kansi)
2 500 € (nrot 1 ja 3)
2 300 € (nrot 2 ja 4)
Takakansi
(huom! koko 215 x 250 mm + leikkuuvarat 3 mm)
3 000 € (nrot 1 ja 3)
2 500 € (nrot 2 ja 4)

1/2 sivu

Eva Kivilaakso-Wellman
puhelin
sähköposti
		

pysty: 85 x 250 mm
vaaka: 185 x 118 mm
(+ leikkuuvarat 3 mm)

050 301 9987
eva.kivilaakso-wellman@
muistiliitto.fi

1 300 €

ILMOITUSAINEISTOT
MAK Media Oy
osoite
puhelin
sähköposti
		
		

1/4 sivu, marginaaliin
pysty: 85 x 118 mm
vaaka: 185 x 52 mm

Nikkilänkatu 5, 30100 Forssa
050 350 7202
aineisto@makmedia.fi ja
eva.kivilaakso-wellman@
muistiliitto.fi

PAINOSMÄÄRÄ
1/2019
2/2019
3/2019
4/2019

31. vuosikerta

ILMOITUSKOOT JA HINNAT

TOIMITUS JA ULKOASU

MAK Media Oy

Muistiliiton julkaisu

URHEILUMUISTOJA

Muisti-lehti tarjoaa tietoa ja tukea muistisairaille ihmisille
ja läheisille. Tutkittua ja ajankohtaista muistiasiaa myös
sosiaali- ja terveydenhuollon henkilöstölle ja päättäjille.

JULKAISIJA

2018

750 €

Toistohinnat:
20 000
19 000
21 000
19 000

2 lehteä:
3 lehteä:
4 lehteä:

-5 %
-10 %
-15 %

1 lisäväri: 200€

TEKNISET TIEDOT
215x280mm
offsetrotaatio
60 linjaa/cm
painovalmis PDF
Stiftaus
Erweko Oy

MEDIAKORTTI

ILMESTYMIS- JA AINEISTOAJAT
nro

teema

1

Aivojen asialla

2
3

ilmoitustilan aineisto- ilmestymisvarauspäivä
päivä
päivä
to 17.1.

pe 18.1.

ma 25.2.

Hyvän hoidon
aakkoset
Muistiasia on
kaikkien asia

to 11.4.

pe 12.4.

ma 20.5.

to 1.8.

pe 2.8.

ma 9.9.

Muistitutkimus

to 10.10.

pe 11.10.

ma 18.11.

(Aivoviikko)

2019

lehden koko
painomenetelmä
rasteritiheys
aineistovaatimus
sidonta
painopaikka

(Muistiviikko)
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AINEISTOVAATIMUKSET

TOIMITUSEHDOT

• Aineisto lähetetään yhtenä PDF-tiedostona, joka
sisältää kaikki elementit (kuvat, grafiikat, fontit)

•

• Aineistossa olevat kuvat CMYK-muodossa,
resoluutio 300 dpi

Lehdellä on oikeus kieltäytyä julkaisemasta
ilmoitusta.

•

Tilaaja vastaa lehteen nähden siitä, että lehdelle
annetun aineiston julkaiseminen tapahtuu
kenenkään tekijänoikeutta loukkaamatta sekä siitä,
että ilmoitus on lakien ja asetusten mukainen.

• Yli 5 Mt:n tiedostot voi toimittaa myös CD:llä
toimituksen osoitteeseen

ILMOITUSVALMISTUSPALVELU
1/4 s
1/2 s
1/1 s

218 €
280 €
436 €

Lisähinnat:
Kuvankäsittely, suunnittelu- ja lisätyöt 70 € / h
ALV 24 % ei sisälly hintoihin
Hinta sisältää ilmoituksen valmistuksen layout-ohjeen
mukaisesti seuraavista elementeistä:
a) asettelumalli
b) tekstitiedosto (txt-muoto)
c) 1 logo tai vastaava
d) 1 kuva (mv tai väri).
Logo ja kuva voidaan toimittaa myös *.eps tai *.tiff-tiedostona (Mac). Aineisto on toimitettava viimeistään
varauspäivään mennessä.

MAKSU
maksun saaja		
maksuehto		
viivästyskorko		

Muistiliitto ry
14 pv netto
lain mukainen

ILMOITUKSEN PERUUTTAMINEN
Peruutukset on tehtävä kirjallisesti viimeistään
mediakorttiin merkittynä ko. numeron ilmoitustilan
varauspäivänä. Myöhemmin tehdystä peruutuksesta
veloitetaan koko ilmoitushinta.

REKLAMAATIOT
Ilmoitusten painoasua koskevat muistutukset
on tehtävä kirjallisesti 14 vrk:n kuluessa lehden
ilmestymisestä. Lehden vastuu virheistä rajoittuu
enintään ilmoitushintaan.

