
 

YRITYSHAKEMISTO TOIMIALOITTAIN

Kymenlaakson kauppakamarin jäsenyrityksille tarkoitettu 
yrityshakemiston peruspaketti sisältää toimialatiedot suomeksi ja englanniksi 
sekä mallitekstin mukaiset tiedot organisaatiosta viidellä rivillä.
Yrityshakemiston tiedot julkaistaan toimialoittain aakkosjärjestyksessä. 
Lisäriveillä voi esitellä toimintaa, nimetä yhteyshenkilöitä tms. 
Yrityshakemiston  peruspaketti 180 €, lisärivit 20 €/rivi

Malliteksti:  JÄRJESTÖTOIMINTA - ASSOCIATIONS
  Kymenlaakson kauppakamari
  Heikinkatu 7
  48100 KOTKA
  p. 05 229 6100 
  www.kymichamber.fi
Useammissa toimialakokonaisuuksissa ilmoittavalle myönnetään  30 % alennus.  

Tehosta näkyvyyttä 
somelinkillä

Yrityshakemiston peruspakettiin voidaan lisätä 
some-ikonit ja linkki yrityksen sivuille 20€/linkki. 

ADVERTORIAALI 
Advertoriaali on artikkelimainen sivukokonaisuus, jossa 
esitellään yrityksen toimintaa, henkilöitä, tuotteita ja/tai 
palveluja tekstein ja kuvin. Hinnat tarjouksen mukaan.

Laskutus

Kymenlaakson kauppakamari 
Laskutus 1-2 viikkoa varauspäivästä. 
Hintoihin lisätään alv 24 %.

Ilmoitusmyynti
www.macall.fi

Helena Nikkanen 
0400 383 683 
helena.nikkanen@macall.fi

Julkaisija ja toimitus

Kymenlaakson kauppakamari
kirsi.juura@kauppakamari.fi
www.kymenlaaksonkauppakamari.fi 

Kymenlaakson kauppakamarin Vuosikirja on pitkään arvonsa säilyttävä hakuteos, joka sisältää katsaukset 
Kymenlaakson elinkeinoelämään sekä kauppakamarin talouskatsaukset, tilinpäätökset ja toimintakertomukset. 
Vuosikirjassa on monipuolinen toimialahakemisto tuotteiden ja palvelujen tarjoajista Kymenlaaksossa. 
Vuosikirja jaetaan alueen jäsenyrityksille, medialle, kuntaorganisaatioihin, julkishallinnon toimijoille sekä 
poliittiseen päätöksentekoon toukokuussa 2020. Jakelussa ovat mukana myös kaikki muut 18 alueellista 
kauppakamaria ympäri Suomen.
Vuosikirja jaetaan osoitteellisena, noin 1500 kpl printtijulkaisuna sekä digijulkaisuna, joka on luettavissa osoitteessa: 
www.issuu.com/Kymenlaakson kauppakamari

1/4 -sivu, pysty
88 x 121 mm 
670 €

1/1 -sivu
180 x 245 mm
tai täysleveys 
210 x 297 mm
1 750 €

1/2 -sivu, vaaka
180 x 121 mm 

1/2 -sivu, pysty
88 x 245 mm
990 €

1/8 -sivu, vaaka
88 x 59 mm
450 € 

ILMOITUKSET

Sivun painopinta-ala on 210 x 297 mm. Koko painopinta-alan kokoisiin ilmoi-
tuksiin on lisättävä  leikkuumerkit ja -vara 3 mm. Jäsenyrityksen ilmoitushintaan 
sisältyy peruspaketti yrityshakemistossa veloituksetta.

Painovalmiit ilmoitusaineistot PDF-tiedostoina, 300 dpi, neliväri CMYK, 9.3.2020 
mennessä: kauppakamari@selekti.fi

VUOSIKIRJA 
2020

 vain 180€

YRITYSKORTTI
Yrityskortti on logollinen mainospaikka.
Koko 85x30. Ks. malli alla. 
Yhden modulin hinta 295€. 

Waltteri Selimgerei
044 7371 012
waltteri.selimgerei@macall.fi

Sari Perälä 
0400 804 174
sari.perala@macall.fi

MEDIAKORTTI

yrityksen logo
osoite
nettisivut
puhelinnumero


