


Kuopion Yrittäjien oma lehti pureutuu ajankohtaisiin 

yrittäjyyteen liittyviin aihealueisiin ja teemoihin. 

Aidosti paikallisessa julkaisussa tuodaan esille alueemme 

yrittäjäjärjestön toimintaa ja tulevia tapahtumia. 

Kauan odotettu julkaisu tarjoaa mukana oleville

 yhteistyökumppaneille loistavan näkyvyyspaikan, 

sillä se postitetaan suoraan yrittäjille sekä päättäjille. 

Julkaisua painetaan noin 7 000 kappaletta.

MEDIAKORTTI

Nro 1
ilmestyy vko 4 | aineisto dl 14.1. 

Nro 2
ilmestyy vko 33 | aineisto dl 5.8.

Julkaisut 2022

TÄNÄÄN



MEDIAKORTTI

Aineisto-ohjeet

Sivukoko ja leikkuuvarat

Kokosivun julkaisu 210 x 297 mm, johon lisätään 3 mm leikkuu-

varat. Kokosivun ja aukeaman kokoisissa ilmoituksissa on oltava 

5 mm sisämarginaali, mikä ei sisällä mitään sellaista minkä ei ha-

lua leikkautuvan pois. Leikkuumerkit jätetään pois.

Värit, tiedostomuodot ja kuvien käyttö

Värit CMYK tai RGB-muodossa. Järjestelmä ei tue PANTONE 

spottivärejä. Valmiit ja muokattavat aineistot PDF-formaatissa. 

Kuvat jpeg- tai png-formaatissa. Varmista käyttämiesi kuvien 

resoluution riittävyys. Resoluution tulee olla vähintään 300 dpi. 

Aineistojen toimitus 

Ilmoitusaineisto toimitetaan sähköpostilla.

Aineistoa lähetettäessä mainitse sähköpostin 

aihekentässä teksti "Kuopion Yrittäjät"

Imoitusaineistot osoitteeseen:

ilmoitukset@oodia.fi

Aineiston käsittelyhinnasto*

Valmiina toimitettu: 0 €

Meillä muokattu: 25 €

Meillä alusta asti tehty ilmoitus 

tai suuritöinen muokkaus: 50 €

*Lisätään ilmoituksen hintaan.

Peruutusehdot

Ilmoitusvaraus katsotaan asiakasta sitovaksi, kun Oodia Media 

Oy on lähettänyt vahvistuksen varauksen vastaanottamisesta. 

Ilmoitustilavarausten peruutukset on tehtävä viimeistään seit-

semän (7) arkipäivää ennen aineiston toimitusaikaa. Jos peruu-

tus tehdään myöhemmin, veloitetaan 50 % ilmoituksen hinnas-

ta. Jos peruutus tehdään aineistoaikataulun umpeuduttua, veloi-

tetaan varatun ilmoituksen kokonaishinta.

Oodia Media Oy:n vastuu ilmoituksen poisjäämisestä tai julkaise-

misessa sattuneesta virheestä rajoittuu ilmoituksen sovitun hin-

nan palauttamiseen.
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2/1
420 x 297 mm

+ 3 mm leikkuuvarat  
(yht. 426 x 303 mm) 

1/1
210 x 297 mm

+ 3 mm leikkuuvarat  
(yht. 216 x 303 mm)

1/2 vaaka
190 x 134 mm 

1/2 pysty
93 x 273 mm

1/4
93 x 134 mm

Palvelukooste
50 x 90 mm

koostepaikka

2 000 € + alv.

1 100 € + alv.

600 € + alv.

400 € + alv.

150 € + alv.

Ilmoituskoot

Kiinnostuitko? Ota yhteyttä


