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ILMOITUSKOOT JA HINNAT
Takakansi
yläreunaan 30 mm:n valkoinen osoitevara
210 x 267 mm + leikkuuvara (4 mm)
tai 185 x 240 mm
2 690 €
1/1-sivu
210 x 297 mm + leikkuuvara (4 mm)
tai 185 x 270 mm
2 395 €
1/2-sivu
90 x 270
tai 185 x 135 mm
1 395 €
1/4-sivu
90 x 135 mm tai
185 x 65 mm
895 €
1/8-sivu
90 x 65 mm
495 €

Hakemistosivu, 1/8-sivu
(90 x 65 mm) 295 €/lehti
(vain vuosisopimus, 6 numeroa)
Muut koot sopimuksen mukaan,
(4 €/pmm)

JULKAISIJA JA KUSTANTAJA
Tampereen kauppakamari
Technopolis, Kalevantie 2, 5. krs, 33100 Tampere
p. (03) 230 0555
www.tampereenkauppakamari.fi
Päätoimittaja Tampereen kauppakamarin
toimitusjohtaja Antti Eskelinen

Sisäsivut
4 sivua 8 950 €
Hintaan sisältyvät toimitustyö, taitto, painotyö sekä jakelu
lehden liitteenä. ”Sisäsivut” on ilmoittajan oma lehti
Tampereen kauppakamarilehden sisällä.
Yritysesittelyt
• 1 sivu 2 720 €
• 2 sivua 4 980 €
Hintaan sisältyvät toimitustyö ja taitto.
Liitteet
• Kansiliite 0,39 €/kpl
Kansiliitteen takasivun yläreunassa oltava
30 mm:n valkoinen osoitevara.
• Irtoliite A4, 2–8 sivua 0,35 €/kpl
Muut koot liitteen painon mukaan.
Kysy vaihtoehdoista.
Etusivun alakulma ja mainospainike
verkkolehteen 4 970 €/vuosi

11 cm

29,7 cm

Sivukoko A4, 210 x 297 mm

10 cm
HUOM! 7 mm leikkuuvara yläreunaan

Alakulma tekstisivuille
Kysy vaihtoehdoista.
8 cm

Aineistojen toimitus
aineisto@tampereenkauppakamarilehti.fi
Pdf-tiedosto. Kuvien resoluutio 300 dpi.

8 cm

Hintoihin lisätään alv 24 %.
Mediamyynti Saarsalo Oy
• Timo Lepistö, p. 044 534 9878,
timo.lepisto@tampereenkauppakamarilehti.fi
• Roni Hurskainen, p. 044 752 0320,
roni.hurskainen@tampereenkauppakamarilehti.fi
Painosmäärä 12 000 kpl.
Lehti postitetaan Tampereen kauppakamarin jäsenille ja sidosryhmille
sekä jaetaan kattavasti yrityksiin Pirkanmaalla.
51. vuosikerta, ISSN 0782-3541

Julkaisun vastuu ilmoituksen julkaisemisessa tapahtuneesta virheestä tai ilmoituksen pois jäämisestä rajoittuu kaikissa tapauksissa enintään ilmoituksen hintaan.

MEDIATIEDOT 2021 -DIGITUOTTEET

tampereenkauppakamarilehti.fi
DISPLAYMAINONTA
		

1. Paraati

		

koko, px
980 x 400

2. Panoraama 980 x 120

Hinta €/viikko
395
325

1.

tai

2.

4.

Paraati tai panoraama
3. Jättiboksi

468 x 400

Yritykset kertovat
– oma markkinointipaikkasi

255		

Verkkolehdessä Yritykset kertovat
-palstalla voit säännöllisesti kertoa
oman yrityksesi kuulumisia. 
Palstalla julkaistaan yrityksen
itse tuottama uutisteksti ja
valokuva. Hintaan sisältyy tekstin
toimituksellinen editointi.
Artikkeli linkitetään Kamarin uutiset
-jäsenkirjeeseen.

Aineistot
• Toimitus 3 arkipäivää ennen kampanjan alkua,
erikoisratkaisut 5 arkipäivää ennen kampanjan alkua
• Toimitusosoite:
aineisto@tampereenkauppakamarilehti.fi
Ilmoita aineiston toimituksen yhteydessä
• Mainostajan yhteystiedot
• Materiaalin toimittajan yhteystiedot
• Mikä mainospaikka on kyseessä
• Www-osoite, johon mainosaineistosta
siirrytään klikkaamalla
• Julkaisupäivä ja kesto.
Peruutusehdot
Verkkomediatilan peruutus on tehtävä viimeistään
7 vrk ennen kampanjan aloituspäivää.
Myöhemmin tehdyistä peruutuksista veloitetaan
50 % kampanjan nettohinnasta.

3.

Jättiboksi

Artikkeleiden hinnat
• 1 artikkeli 590 € + alv
• 3 artikkelia 950 € + alv
• 6 artikkelia 1450 € + alv
Aineistot
• Tekstit Word- tai tekstimuodossa
• Kuvat jpg-muodossa

4.

Yritykset kertovat -palsta

Jäsenkirje lähetetään lähes 4 000 sähköpostiosoitteeseen.

Kamarin uutiset -jäsenkirje
Mainos Tampereen kauppakamarin jäsenkirjeessä sisältää linkityksen yrityksen omille sivuille.

1.
2.

		

Banneri

koko, px
560 x 400

Hinta €/viikko
695

Banneri

560 x 400

495

Kamarin uutiset -jäsenkirje ilmestyy vuodessa
noin 20 kertaa perjantaisin.
• Jäsenkirjeiden aineistopäivä on edellinen keskiviikko klo 12.
Ilmoita aineiston toimituksen yhteydessä
• Mainostajan yhteystiedot
• www-osoite, johon mainoksesta siirrytään klikkaamalla.

Ilmestymispäivät
1 15.1.
2 29.1.
3 12.2.
4 26.2.
5 12.3.
6 26.3.
7 9.4.
8 23.4.
9 7.5.
10 21.5.
11 11.6.
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10.9.
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10.12.
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Saarsalo Oy • Timo Lepistö, p. 044 534 9878, timo.lepisto@tampereenkauppakamarilehti.fi
• Roni Hurskainen, p. 044 752 0320, roni.hurskainen@tampereenkauppakamarilehti.fi
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