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KUSTANTAJA / JULKAISIJA

TIEDOSTON / AINEISTON LÄHETYSOHJE

Mediarautio Oy
Oritkarintie 6, 90400 Oulu
www.mediarautio.fi

ILMOITUSHINNAT
Etusivu		
2,00 eur /pmm + alv 24%
Takasivu		
1,75 eur /pmm + alv 24%
Sisäsivu		
1,45 eur /pmm + alv 24%
Palv.hakemisto
1,10 eur /pmm + alv 24%
Tai pyydä tarjous! Kysy myös ilmoitus + juttuartikkeli
tai yritysesittelyvideo markkinointiviestintäpakettina!

PALSTALEVEYDET
1 palsta = 40 mm, 2 p = 84 mm, 3 p = 128 mm,
4 p = 172 mm, 5 p = 216 mm, 6 p = 260 mm

SIVUN KORKEUS
365 mm

TEKNISET TIEDOT (MAINOSTOIMISTOLLE)
Painomenetelmä: Coldset-rotaatio
Rasteritiheys: 40 linjaa/cm
Kuvien resoluutio: 220 dpi koossa 1:1
Aineistovaatimus: Kuten alla tai sop. mukaan
Valmiiden ilmoitusten vähimmäisvaatimus:
Photoshop CS3, InDesign CS3, Illustrator CS3,
tallennettuna Adoben pdf -tiedostoksi. Värit
tallennetaan CMYK-muotoon. Tekstifontit
konvertoidaan vektorimuotoon (poluiksi). Ei bleedejä.
Otamme myös vastaan toimisto-ohjelmilla
tehtyjä mainossuunnitelmia (ks. kohta Lähetysohje).

Osoitteellinen yritysjakelu
Kaikki yritysmuodot ja -koot sekä julkiset toimijat (julkinen
hallinto, kunnat ja kaupungit) Oulun alueella.
Jaetaan 15.000 kpl painoksena yrityksiin
Oulun alueella ennen WORK 2018 OULU -messuja,
kimppujakeluna koulutuslaitoksissa ja liikenneasemilla
sekä kohdistettuna some-markkinointina. Jakelu myös
virallisena messulehtenä WORK messutapahtumassa
Ouluhallissa 10.–11.10.2018 ja vuoden ajan näköislehtenä
nettisivulla www.mediarautio.fi

MEDIARAUTI

TOIMITUS (JUTTUIHIN LIITTYVÄT ASIAT)
Pentti Kiviranta päätoimittaja p. 0400 580 085
pentti.kiviranta@mediarautio.fi
Anitta Iso-Markku toimitussihteeri p. 0400 580 092
anitta.iso-markku@mediarautio.fi
Toimittajat: etunimi.sukunimi@mediarautio.fi

VASTUU VIRHEISTÄ
Lehden vastuu virheellisestä tai julkaisematta jääneestä
ilmoituksesta rajoittuu enintään ilmoituksen hinnan
palauttamiseen. Puhelimitse vastaanotettuun ilmoitukseen
mahdollisesti tulevista virheistä ei vastata.
Huomautukset 8 vrk:n kuluessa painopäivästä.

ILMESTYMINEN
Nro 3/2018 Painopäivä 1.10.2018
Ilmoitusaineisto viimeistään 24.9.2018

– WORK Oulu messulehti –
Teemana koulutus, kokoukset, pikkujoulut
ja työelämän palvelut

JAKELU

Nro 3:

Valmis ilmoitustiedosto tai ilmoituksen aineisto
lähetetään osoitteeseen ilmoitus@mediarautio.fi
tai sopimuksen mukaan.
Vedostettavan aineiston mukana tulee olla ilmoituskäsikirjoituksen, ilmoitussuunnitelman eli ”mallin”
lisäksi kaikki tarvittavat tiedostot alkuperäisinä, mm.
kuvat ja logot. Netistä kaapattu 72 dpi kuva ei kelpaa.
Kerro viestissä myös julkaisu- ja yhteystiedot:
mihin lehteen mainos on tarkoitettu, myyjän nimi,
ilmoitusasiakkaan nimi, sovitun ilmoituksen koko
sekä valmiin ilmoitustiedoston tekijän yhteystiedot
tai ilmoitusvedoksen hyväksyjän sähköpostiosoite.

Nro 4/2018 – Painopäivä 3.12.2018

LASKUTUS PAINOPÄIVÄNÄ
Postituspalvelu 8e+alv, eräp. 14 vrk, viiv.korko 11%

PAINOPAIKKA
Alma Manu Oy, Tampere

Näköislehdet: www.mediarautio.fi
Videotuotanto: video.mediarautio.fi

