MEDIAKORTTI 2019
TEKNISET TIEDOT

Matkailu kotimaassa.fi -lehti on kaikille kotimaanmatkailusta kiinnostuneille tarkoitettu tilattava lehti. Veloituksetta se postitetaan jo noin
3000:lle retkitoimintaa harrastavalle yhdistykselle tai järjestölle. Lehden
saavat mm. Kalevalaisten Naisten yhdistykset, Karjalan liiton jäsenseurat,
eläkejärjestöjen paikallisyhdistykset, Tehyn paikallisosastot, kamera- ja
puutarhaseurat, pankkien retkikerhot, seudulliset marttayhdistykset,
MTK:n paikallisyhdistykset sekä monet kylä- ja kaupunginosayhdistykset.
Jo yhdistysten kautta lehden vaikutuspiirissä on yli puoli miljoonaa suomalaista. Lisäksi lehden on saanut noin 300 auktorisoitua kotimaista matkanjärjestäjää sekä yli 450 kirjastoa.
Lehden kaikkien numeroiden verkkoversiot on luettavissa verkkopalvelussamme ilmaiseksi. Lehteä voi kysellä myös kunnallisista matkailutoimistoista, sillä lehtinippu toimitetaan noin 60:een matkailutoimistoon
ympäri Suomea.

JULKAISIJA
Menuetti Group Oy
Osoite:
Puhelin:
Internet:
Sähköposti:
Lehden kotisivu:

Kaasmarkuntie 445, 29310 Ulvila
044 702 1212
www.menuetti.fi
asiakaspalvelu@menuetti.fi
www.kotimaassa.fi

Yhteyshenkilöt
Päätoimittaja
Ahti Oksman
Puh. 0500 439 857
ahti.oksman@kotimaassa.fi

Toimitussihteeri
Mediamyynti
Eeva Oksman
Puh. 0500 439 863
Puh. 044 702 1212
eeva.oksman@kotimaassa.fi myynti@kotimaassa.fi

Juttuvinkit:
Verkkolehti:

toimitus@kotimaassa.fi
www.kotimaassa.fi/lehti
webmaster@kotimaassa.fi
TOIMITUSEHDOT

Tilaaja vastaa lehteen nähden siitä, että lehdelle annetun aineiston julkaiseminen tapahtuu
kenenkään tekijänoikeutta loukkaamatta sekä että ilmoitus on lakien ja asetusten mukainen.
Maksuehto 1O pv netto, viivästyskorko lain mukaan. Peruutukset on tehtävä kirjallisesti viimeistään 10 päivää ennen ko. numeron aineistopäivää. Myöhemmin tehdystä peruutuksesta
veloitetaan puolet ilmoitushinnasta. Pidätämme oikeudet muutoksiin.
REKLAMAATIOT

Ilmoitusten painoasua koskevat muistutukset on tehtävä kirjallisesti 7 vrk:n kuluessa lehden
ilmestymisestä. Lehden vastuu virheistä rajoittuu enintään ilmoitushintaan. Ilmoitusten julkaisemisessa noudatetaan Ilmoittelun Yhteisneuvoston julkaisemia Ilmoitusten Julkaisusääntöjä
sekä Mainostajien Liitto ry:n, Mainostoimistojen Liitto ry:n ja Aikakauslehtien Liitto ry:n suositusta ilmoitusten julkaisua koskevan reklamaatiokäytännön yhdenmukaistamiseksi.

ILMESTYMIS- JA AINEISTOPÄIVÄT
Lehti

KESÄNUMERO 2019

ilmestyy

vko 22

aineistopäivä

To 16.5.2019

Aineistojen toimitus: ilmoitukset@kotimaassa.fi
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3 mm
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42 mm
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Aineistot: ilmoitukset@kotimaassa.fi

ILMOITUSKOOT JA -HINNAT
1/1 SIVU
182 x 260 mm (210 x 297 mm)
1/1 sivu
2100e
Takasivu* (182 x 260 mm)
2300e
(ilman marginaaleja 210 x 275 mm)

1/1

* 20 mm ylös jätetään vapaaksi osoitteille

1/2

1/2

vaaka

pysty

1/4

pysty

1/4 vaaka

1/2 SIVUA
90 x 260 mm (pysty)
tai 182 x 128 mm (vaaka)

1195e

1/4 SIVUA
90 x 128 mm (pysty)
tai 182 x 62 mm (vaaka)

695e

2-puolinen LIPARE
Lipare

Matkailu kotimaassa.fi on vuodesta 2009 lähtien ilmestynyt valtakunnallinen kotimaanmatkailun erikoislehti. Viisi kertaa vuodessa ilmestyvä
sitoutumaton lehti tutustuttaa Suomen eri alueisiin ja niiden matkailutarjontaan. Laadukkaan lehden vahvuuksia ovat mielenkiintoiset artikkelit,
upeat kuvat sekä näyttävä ulkoasu. Lehti antaa tietoa ja virikkeitä niin
lähimatkailuun kuin matkailuun ympäri Suomea.

Koko (mm):
Painopinta-ala:
Leikkausvara:
Palstamäärä:
Palstan leveys:

105 x 297 mm (1/2s. pystyyn) 2495e
200 x 297 mm (1/1s. pystyyn) 3495e
Tulee sivun 2 vasemmalle puolelle
kääntökanneksi, toimii myös kirjanmerkkinä.

Banneri ja nettimainos
Banneri
200 x 100 px (vaaka)
200 x 100 px (vaaka)
200 x 100 px (vaaka)

6 kk 395e
4 kk 295e
2 kk 195e

Nettimainos

2 kk 150e

Sähköpostimarkkinointi
Uutiskirjeen lähetys
rekisterillemme
Hintoihin lisätään alv 24%

295e

