MEDIAKORTTI 2018

K AU P PA K A M A R I
Kymenlaakson kauppakamarin jäsen- ja sidosryhmälehti
KAUPPAKAMARI on Kymenlaakson kauppakamarin jäsen- ja sidosryhmälehti, joka
uutisoi ja taustoittaa elinkeinoelämän ajankohtaisia teemoja. Neljä kertaa vuodessa
ilmestyvä lehti tuotetaan kauppakamariryhmän asiantuntijoiden yhteistyönä
alueellisuus huomioiden, jäsenyritysten ja sidosryhmien tarpeita kuunnellen.
Koko, laajuus

Kauppakamari -lehden koko on 210 x 280 ja kussakin numerossa on 28-32 sivua.

Paperi		

Kauppakamari -lehti painetaan MultiArk Silk -paperille, kansi 200 g ja sivut 130 g.

Painos
ja jakelu
		
		
		

1000 - 1500 kpl.
Osoitteellinen jakelu jäsenyrityksiin, luottamushenkilöille, medialle, poliittisille
päätöksentekijöille ja keskeisille sidosryhmille. Lisäjakelut kauppakamarin seminaa
reissa, koulutuksissa ja tilaisuuksissa.
Julkaistaan verkkolehtenä www.issuu.com -sivustolla.

Aineisto- ja
nro ja teema			
tilavarausten aineistojen
ilmestyy
ilmestymis-					deadline
toimitus viim.
päivät
2018		
1. Yritykset veronmaksajina
2.2.		
9.2.		
vko 10
		2 . Yritysturvallisuus		5.4.		11.4.		vko 20
		
3. Osaavan työvoiman saatavuus 21.8.		
29.8.		
vko 38
		4. Liikennehankkeiden		9.10.		15.10		
vko 46
		
yhtiöittäminen
Ilmoituskoot
ja -hinnat

Sivun painopinta-ala on 210 x 280 mm. Ilmoitusten ympärille jätetään marginaalit.
Koko painopinta-alan kokoinen ilmoitus ainoastaan koko sivun ilmoituksissa.
1/1 -sivu mainos tai advertoriaali marginaaleilla L. 180 mm K. 245 mm
- koko painopinta-ala L. 210 mm K. 279 mm + 3 mm bleedit 400€
1/2 -sivu, pysty L. 90 mm K. 245 mm, 1/2-sivu, vaaka L.180 mm K. 125mm., 200 €
1/4 -sivu, pysty L. 90 K. 125 mm, 150 €
Vuosisopimuksella:
Koko sivu neljässä lehdessä yht. 1200 € (ovh 1600€)
Puoli sivua neljässä lehdessä yht. 600 € (ovh 800e)
¼ -sivu neljässä lehdessä yht. 450 € (ovh 600e)

Hintoihin lisätään alv 24 %

Kymenlaakson kauppakamarin sähköinen jäsentiedote
Aineisto- ja
aineistojen
ilmestyy
ilmestymisdeadline
päivät
2018		12.1.		23.1.
		9.3.		20.3.
		11.5.		22.5.
		6.6.		14.6.
		10.8.		21.8.
		28.9.		9.10
		16.11.		27.11.

Julkaisija ja kustantaja

Kymenlaakson kauppakamari
+ 358 5 229 6100
www.kymichamber.fi
ISSN 2341-9962

Banneri sähköiseen jäsentiedotteeseen,
leveys 313px x korkeus 112 px, 50 €
Aineistot Painovalmiit ilmoitusaineistot toimitetaan
kauppakamarille pdf-tiedostoina, sähköisen jäsentiedotteen banneri pdf-, png- tai jpg-tiedostona aineistopäivään
mennessä. Kauppakamari ei vastaa virheellisestä ilmoituksesta, joka johtuu myöhässä toimitetusta, puutteellisesta tai
virheellisestä aineistosta.

Toimitus ja taitto, ilmoitusvaraukset
Kymenlaakson kauppakamari
Viestintäpäällikkö Kirsi Juura
+ 358 40 591 3339
kirsi.juura@kauppakamari.fi

