
mediakortti  2/2020

VAHVA PEITTO VAIKUTTAJA-
KOHDERYHMÄSSÄ

Ilmoittamalla Nykypäivässä tavoitat ak-
tiiviset taloudesta ja politiikasta kiinnos-
tuneet edelläkävijät ja päättäjät.

Lukijakuntamme koostuu pääsään-
töisesti ostovoimaisista, hyvin koulute-
tuista kaupunkilaisista naisista (46 %) ja 
miehistä (54 %). 

Lukijamme arvostavat hyvää elämän-
laatua ja ovat valmiita satsaamaan siihen. 

He ovat kulttuuriin suurkuluttajia, 
jotka arvostavat laadukkaita kestokulu-
tustavaroita sekä palveluita.

He käyttävät rahaa keskimääräistä 
enemmän sijoittamiseen, vapaa-ajan 
asumiseen ja matkailuun sekä harrastei-
siin.

NYKYPÄIVÄ — politiikan aikakauslehti

ILMESTYMISAIKATAULU 2020

Ostovoimaa!
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Ilmoituskoot ja -hinnat 2020

2/1 s. ............................leikattu koko 460x300 mm ......ilmoitusaineiston koko leikausvarojen kanssa 480x320 mm  .......................... 3 000 €
1/1 s. ............................. leikattu koko 230x300 mm ......ilmoitusaineiston koko leikausvarojen kanssa 250x320 mm  ........................... 1 500 €
Panoraama 1/2 s. ........ leikattu koko 460x150 mm ...... ilmoitusaineiston koko leikausvarojen kanssa 480x170 mm  ........................... 1 500 €
1/2 s. pysty ....................leikattu koko 110x300 mm .......ilmoitusaineiston koko leikausvarojen kanssa 130x320 mm  ............................. 800 €
1/2 s. vaaka .................. leikattu koko 230x150 mm .......ilmoitusaineiston koko leikausvarojen kanssa 250x170 mm  ............................. 800 €
1/4 s. moduuli .................................koko 84x84 mm .................. ei leikkausvaroja, ilmoitusaineiston koko 84x84 mm  ............................. 400 €

ȖȖ SITOVAT ilmoitusvaraukset kaksi viikkoa ennen ilmestymistä
ȖȖ AINEISTOT ilmestymisviikkoa edeltävän viikon tiistaina
ȖȖ REKLAMAATIOT 8 arkipäivän kuluessa ilmestymisestä
ȖȖ PAINOVALMIIT ilmoitusaineistot pdf-muodossa:  
ilmoitukset@nykypaiva.fi

ȖȖ NELIVÄRIKUVAT cmyk-muodossa. Kuvan resoluutio 1/1 koossa 
vähintään 200 dpi. Väriprofiili: ISOnewspaper26v4

ȖȖ LEIKKAUSVARAT 10 mm 
ȖȖ PAINOTAPA: kuivaoffset sanomalehtipaperille

Hintoihin lisätään alv. Pidätämme oikeudet muutoksiin.

ȖȖ PERUUTUKSET
Jos ilmoitus perutaan myöhemmin kuin viikkoa 
ennen ilmestymistä tai asiakas ei toimita 
aineistoa, lehti on oikeutettu veloittamaan 
asiakkaalta ilmoituksen nettohinnan.

ȖȖ VASTUU VIRHEISTÄ
Kaikki hyväksytyt ilmoitukset pyritään julkai-
semaan määrättyinä päivinä. Mikäli ilmoitusta 
ei tuotannollisista tai asiakkaasta johtuvista 
syistä voida julkaista, lehti ei vastaa ilmoittajalle 
mahdollisesti aiheutuvasta vahingosta. Mikäli lehti 
ei jakeluteknisistä syistä ilmesty ajallaan, lehti ei 

vastaa ilmoittajalle mahdollisesti aiheutuvasta 
vahingosta. Lehden vastuu ilmoituksen poisjää-
misestä tai julkaisemisessa sattuneesta virheestä 
rajoittuu ilmoituksesta maksetun määrän 
palauttamiseen. Huomautukset on tehtävä 8 
arkipäivän kuluessa ilmoituksen julkaisemisesta 
tai tarkoitetusta julkaisupäivästä.

Aukeama (2/1 s.)
3000 eur + alv

Leikattu koko 460x300 mm
Ilmoitusaineiston koko leikkausvarojen (10 mm) kanssa 480x320 mm

Kokosivu (1/1 s.)
1500 eur + alv

Leikattu koko 230x300 mm
Ilmoitusaineiston koko leikkausvarojen 

(10 mm) kanssa 250x320 mm

Panoraama
1500 eur + alv

Leikattu koko 460x150 mm
Ilmoitusaineiston koko leikkausvarojen (10 mm) kanssa 480x170 mm

 1/2 s. vaaka
800 eur + alv

Leikattu koko 230x150 mm
Ilmoitusaineiston koko leikkausvarojen 

(10 mm) kanssa 250x170 mm

1/2 s.  
pysty

800 eur + alv

Leikattu koko 
110x300 mm

Ilmoitusaineiston 
koko 

leikkausvarojen  
(10 mm) kanssa 

130x320 mm

1/4 s. 
400 eur + alv

Koko  
84x84 mm
EI LEIKATA!


