MEDIAKORTTI 2022
Nivelposti on Turun Seudun Nivelyhdistyksen jäsenlehti, joka ilmestyy kaksi kertaa vuodessa.
Lehti sisältää asiantuntija-artikkeleita, ajankohtaista nivelasiaa sekä tietoa yhdistyksen toiminnasta.
Lehden innostavissa ja ajankohtaisissa artikkeleissa painottuvat ennaltaehkäisy, liikunta ja hyvinvointi.
Nivelpostista löytyy myös koosteita viimeisimmistä tutkimuksista sekä
Turun Seudun Nivelyhdistyksen järjestämistä luennoista.
Näköislehti on luettavissa kokonaan ja maksutta osoitteessa nivelposti.fi/nivelposti.

Lehti jaetaan
Turun Seudun
Nivelyhdistys ry:n
jäsenille, lähiseudun
terveysasemille,
apteekkeihin,
sairaaloihin ja
palvelutaloihin.

julkaIsIja
Turun Seudun Nivelyhdistys ry
Lonttistentie 9 B 15, 20100 Turku

IlmestymIs- ja aIneIstoaIkataulu

lehDen tIlaus
toimisto@nivelposti.fi
p. 040 351 3833

ilmestyy

toImItus

Ilmoitusaineistot

1/2022

2/2022

Tammi-Helmikuu

Elo-Syyskuu

3.12.

3.6.

tiedotus@nivelposti.fi
p. 050 575 0613

IlmoItusmyyntI

IlmoItuskoot ja -hInnat

Jaana Martiskainen, TJM-Systems Oy
p. 044 566 7195
jaana.martiskainen@tjm-systems.fi

IlmoItusaIneIstot
TJM-Systems Oy
PL 75, 02921 Espoo
p. 044 566 7032
aineistot@tjm-systems.fi

PaInosmÄÄRÄ ja jakelu
2500‒3500, ilmestyy kaksi kertaa
vuodessa (helmikuussa ja elokuussa).
Lehti jaetaan Turun Seudun Nivelyhdistys
ry:n jäsenille, lähiseudun terveysasemille,
apteekkeihin, sairaaloihin ja palvelutaloihin.

teknIset tIeDot
Lehden koko
Painopinta-ala
Sidonta
Painomenetelmä
Painopaikka

A4 (210 x 297 mm)
182 x 277 mm
Stiftaus
Offset
Paino-Kaarina Oy
www.paino-kaarina.fi

koko

mItat

(leveys x korkeus, mm)

4-vÄRI

mv

takakansi

leikkuuseen
kehyksillä

210 x 250 + 5 mm leikkuuvara
182 x 236

2 250 €

1 470 €

1/1 sivu

leikkuuseen
kehyksillä

210 x 297 + 5 mm leikkuuvara
182 x 264

2 150 €

1 270 €

1/2 sivu

vaaka
pysty

182 x 130
89 x 264

1 190 €

640 €

1/4 sivu

pysty
vaaka

89 x 130
182 x 63

750 €

340 €

1/8 sivu

vaaka

89 x 63

400 €

185 €

1/16 sivu

vaaka

89 x 29,5

210 €

120 €

Takakannen ilmoituskoko poikkeaa normaalista kokosivun ilmoituksesta,
sillä sivun yläosaan pitää jäädä valkoinen tila osoitetiedoille.

Hintoihin lisätään
alv. (24 %)

IlmoItusaIneIstovaatImukset
Aikakauslehtiasetuksin tehty painovalmis PDF-tiedosto ilman väriprofiileja. Fontit mukana (ei True Type -kirjasimia)
tai konvertoituna. Värit prosessi CMYK-muodossa (ei spot- tai RGB-värejä). Kuvat 300 dpi resoluutiolla.
Koottavista, korjattavista tai viallisista aineistomateriaaleista veloitetaan erikseen tarvittaessa.
Mainostaja vastaa siitä, että mainosmateriaali on hyvän tavan ja lain mukainen, eikä loukkaa kenenkään tekijänoikeutta.
Toimituksella on oikeus kieltäytyä julkaisemasta ilmoitusta, jos sen sisältö on loukkaava tai lehteen sopimaton.
Ilmoitusten peruuttaminen 2 viikkoa ennen aineistopäivää.

