MEDIAKORTTI 2020

SELKÄYDINVAMMA–LEHTI
Selkäydinvamma-lehti on suunnattu erityisesti ihmisille, joilla on selkäytimen vaurio ja alan ammattilaisille. Lehti käsittelee selkäytimen vaurioon liittyviä aiheita. Lehti seuraa muun muassa alan tutkimustoimintaa ja hoidon ja apuvälineiden kehitystä. Lehdessä julkaistaan niin alan ammattilaisten asiantuntija-artikkeleita kuin kirjoituksia ihmisiltä, joilla
on selkäytimen vaurio. Julkaisun toteuttaa Selkäydinvammaiset Akson ry, joka on selkäydinvammaisten valtakunnallinen potilasjärjestö.

YHTEYSTIEDOT
Julkaisija:

ILMOITUSHINNAT
Neliväri

Koko

Sähköposti:

Selkäydinvammaiset
Akson ry
toimisto@aksonry.fi

Leveys x
korkeus

Kokosivu

210 x 297 mm *

690 €

Päätoimittaja:
Sähköposti:

Kauko Väisänen
pj@aksonry.fi

½ s. vaaka

210 x 148 mm *

400 €

Toimitussihteeri:
Sähköposti:
Puhelin:

Nina Jakonen
syvlehti@aksonry.fi
050 500 0030

½ s. pysty

102 x 297 mm *

400 €

⅓ s. vaaka

190 x 90 mm

330 €

⅓ s. pysty

60 x 257 mm

330 €

Ilmoitusmyynti:
Sähköposti:
Puhelin:

Maarika Halonen
move@aksonry.fi
050 371 5400

¼ s. vaaka

190 x 64 mm

250 €

¼ s. pysty

92 x 126 mm

250 €

⅛ s. vaaka

190 x 30 mm

150 €

Kannatusilmoitus **

36 x 13 mm

50 €

Toistoalennus -10%
* = huomioithan + 3mm leikkuuvaran
** = toistoalennus ei koske kannatusilmoitusta
TEKNISET TIEDOT
Lehden koko:
Painopinta-ala:
Palstamäärä ja -leveys:
Painopaikka:
Painosmäärä:
Teemat:
ILMOITUKSET
Materiaali:

Peruutukset:
Reklamaatiot:

Maksuehdot:
Aikataulu:

Selkäydinvammaiset Akson ry
Nordenskiöldinkatu 18 B
00250 HELSINKI

A4
210 mm x 297 mm
2 tai 3 ja 92 mm tai 60 mm
Kirjapaino Öhrling Oy, Tampere
kevät 1/2020 1700 kpl, syksy 2/2020 1700 kpl
kevät 1/2020: terveys ja hyvinvointi, syksy 2/2019: seksuaalisuus
PDF- (tai muussa erikseen sovitussa) muodossa sähköpostilla: Maarika Halonen
Mikäli materiaali ei ole painovalmis, niin muokkauksesta veloitetaan erikseen.
3 viikkoa ennen ilmestymistä.
14 vrk lehden ilmestymisestä kirjeitse tai puhelimitse.
Lehti ei vastaa ilmoituksessa olevista virheistä, jos ne johtuvat puutteellisesta tai virheellisestä aineistosta, puhelimitse annetusta ilmoituksesta tai ilman eri korvausta
tehdyn käännöksen sisältämästä virheestä.
Lehden vastuu ilmoituksen tai liitteen poisjäännistä tai siinä olevasta virheestä rajoittuu siitä maksetun summan palauttamiseen.
10 vrk netto lehden ilmestymisestä, viivästyskorko 13 %. ALV 0 %.
Lehden aineisto:
1/2020 20.3.2020 mennessä ja 2/2019 9.10.2020 mennessä
Mainospaikkavaraukset ja mainosaineistot:
1/2020 27.3.2020 ja aineisto 14.4.2020 mennessä
2/2020 16.10.2020 ja aineisto 3.11..2020 mennessä
Kevään lehti ilmestyy vko 19 ja syksyn lehti vko 48
p. +358 50 371 5400

toimisto@aksonry.fi

y-tunnus 2315346-4

IBAN FI77 4055 0010 5122 22

www.aksonry.fi

Kotipaikka Helsinki

