Mediarautio Oy julkaisee yhteistyössä
Pohjois-Suomen Messut ry:n kanssa

VIRALLISEN MESSUSANOMAT -LEHDEN

WORK 2018 Rovaniemi
REKRY/TYÖELÄMÄ, KOULUTUS, YRITTÄJYYS, TULEVAISUUDEN TYÖ, DIGITALISAATIO

MESSUSANOMAT jaetaan 30.000 kpl painoksena kotitalouksiin Rovaniemen alueella ennen
WORK 2018 -messuja, kimppujakeluna koulutuslaitoksissa ja liikenneasemilla sekä
kohdistettuna some-markkinointina. Jakelu myös virallisena messulehtenä
WORK messutapahtumassa Lappia-talossa 26.–27.9.2018
ja vuoden ajan näköislehtenä nettisivulla www.mediarautio.fi

Nyt kannattaa käyttää hyväksi lehden tarjoamat mahdollisuudet markkinointiviestinnässä!
AIKATAULU

ILMOITUSAINEISTON LÄHETTÄMINEN

Painopäivä 20.9.2018
Ilmoitusaineistot VIIMEISTÄÄN 14.9.2018
Lehti ilmestyy ennen messuja

Valmis ilmoitus tai ilmoituskäsikirjoitus lähetetään
sopimuksen mukaan mediamyyjän
sp-osoitteeseen tai suoraan osoitteeseen

TEKNISET TIEDOT

Ilmoituksen käsikirjoituksen mukana tulee olla
sp-osoite, johon vedos lähetetään tarkistukseen
Sähköpostin viestiotsikkoon lehden nimi ja viestiin
mukaan seuraavat tiedot: mihin lehteen mainos on
tarkoitettu, sovitun ilmoituksen koko ja mediamyyjän
nimi, ja valmiin ilmoitustiedoston tekijän yhteystiedot.

ilmoitus@mediarautio.fi

Painatus: coldset-rotaatio, 52 g/m2, 40 linjaa/cm.
– Valmiiden mainostiedostojen yhteensopivat ohjelmat
vähintään, Photoshop CS3, InDesign CS3, Illustrator CS3,
kaikki Adoben pdf-tiedostot. Resoluutio väh. 220 dpi
koossa 1:1, värit tallennettava cmyk-muotoon, fontit
konvertoitava vektorimuotoon, mukaan alkuperäiset
kuva- ja logotiedostot tulostamista varten. Bleedejä
ei tarvitse – Esimerkiksi nettisivukaappaus ei riitä
laadukkaaseen painotulokseen. – Otamme vastaan
myös suunnitelman, josta teemme ilmoitusvedoksen
tarkistettavaksi.

SIVUN KOKOFORMAATTI: TABLOID

VASTUU VIRHEISTÄ

LASKUTUS PAINOPÄIVÄNÄ
Postituspalv. 8 e, eräpäivä 14 vrk, viiv.korko 11%

JULKAISIJA

PAINOPAIKKA

Mediarautio Oy
Pentti Kiviranta toimitusjohtaja p. 04 00 58 00 85
Oritkarintie 6, 90400 Oulu

Alma Manu Oy, Tampere 2018

Tehosta ilmoituksesi sanomaa mediapaketilla!

MEDIARAUTI

Pentti Kiviranta päätoimittaja p. 04 00 58 00 85
pentti.kiviranta@mediarautio.fi

Julkaisijan vastuu virheellisestä tai julkaisematta jääneestä
ilmoituksesta rajoittuu enintään ilmoituksen jo maksetun hinnan
palauttamiseen. Puhelimitse vastaanotettuun ilmoitukseen
mahdollisesti tulevista virheistä ei vastata.
Huomautukset 8 vrk:n kuluessa ilmestymisestä.

PALSTANLEVEYDET:
1 palsta
40 mm
2 palstaa
84 mm
3 palstaa
128 mm
4 palstaa
172 mm
5 palstaa
216 mm
6 palstaa
260 mm
Sivun korkeus 360 mm

Pyydä tarjous markkinointiviestintäpaketista,
joka voi sisältää ilmoituksen lisäksi esittelyn
tuotteesta tai palvelusta lehtijutussa, nettisivulla,
somessa tai omalla messuvideolla.

KAIKKI ARTIKKELEIHIN LIITTYVÄT ASIAT

KYSY TARJOUS
ESITTELYVIDEOSTA!

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

