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Mediakortti
Huumetyön erikoislehti Taite

IH-Kustannus Oy ja
se on Irti Huumeista ry:n lehti. Lehdellä
on toimituskunta, päätoimittaja ja vastaava
toimittaja. Ilmoittamalla lehdessä tavoitat
laajan joukon ihmisiä, mm. terveydenhuolto- ja
sosiaalialan opiskelijoita ja ammattilaisia.
Samalla kerrot tuestasi elämän taitekohdassa
oleville ihmisille. Lehden sisällöillä ja äänensävyllä olemme halunneet luoda kiinnostavan
mainospaikan kaupallisille ja yleishyödyllisille
toimijoille.
LEHTEÄ JULK AISEE

Yleistä

## Ilmestyy 4 kertaa vuodessa:
maaliskuu, kesäkuu, lokakuu, joulukuu
## Laajuus 16–20 sivua
## Paperi Galerie Art Volume 150g/m2
## Sivun koko 220 x 290 mm
## Painosmäärä 3.000,
(arvioitu lukijamäärä 7.000)

Tavoitemielikuvat

## Helposti lähestyttävä
## Tarinoita ihmisiltä ihmisille
## Ratkaisukeskeinen, ”Aina on toivoa”
## Rehellinen ja aito

Lehden kohderyhmät

## Huumeiden käyttäjät ja läheiset
## Lasten ja nuorten vanhemmat
## Huumetyön vapaaehtoiset ja henkilöstö
## Huume- ja päihdetyön asiantuntijat ja päättäjät
## Yritykset ja potentiaaliset yhteistyökumppanit
## Satunnaiset lukijat odotustiloissa

Ilmoitusten koot ja hinnat
A:
B:
C:
D:
E:
F:
G:

1/1-mainos = 176 x 232 mm ........................ 1.000 e
1/2 pysty = 86 x 232 mm ................................. 700 e
1/2 vaaka = 176 x 114 mm ................................ 700 e
1/4 vaaka = 176 x 55 mm ................................. 500 e
1/4 pysty = 86 x 114 mm .................................. 500 e
1/8-mainos = 86 x 55 mm .............................. 200 e
1/16-mainos = 86 x 25,5 mm .......................... 100 e
(kaikki hinnat alv. 0%)

Ilmoitukset pyritään sijoittamaan takakanteen.
Ilmoitus voidaan sijoittaa myös toimituksellisen
sisällön yhteyteen. Tarkka sijainti määräytyy
ilmoitusten varausjärjestyksestä, sekä
artikkelien viemästä tilasta.

Tuotantomateriaali
++
++
++
++
++

Modulikoon A–F mukainen
Sijoitusvalmiit PDF- ja EPS-tiedostot
Fontit upotettu tiedostoon / konvertoitu poluiksi
300dpi CMYK (väriprofiili Coated FOGRA 39)
Tuotantomateriaalin mahdolliset korjaukset
tehdään tuntihinnalla 100 e/h +alv 24%
++ Ilmoittaja vastaa materiaalinsa
tuotantokelpoisuudesta
++ Julkaisijan syystä johtuva korvausvastuu
rajoittuu modulikoon hintaan

Yhteystiedot
++ Ilmoitusvaraukset, tuotantomateriaali
ja laskutus: Henrik Musakka,
henrik.musakka@irtihuumeista.fi,
050 572 1573, Irti Huumeista ry
++ Tekniset kysymykset: Pekka Piippo,
pekka@hahmo.fi, 040 512 3836,
Hahmo Design Oy
++ Tiedottaja: Hanna Raijas,
hanna.raijas@irtihuumeista.fi,
050 358 6518, Irti Huumeista ry

Kysy ilmoituksen suunnittelupalveluista!
++ Lehden ilmeen suunnitellut Hahmo voi antaa teille
kustannusarvion ilmoituksen suunnittelusta

