NEWSLETTER
of Finnish Chemical Magazine
The electronic newsletter of Finnish Chemical Magazine (Kemia-Kemi)
is published 15 times per year, every 2 to 4 weeks between the print
issues. The newsletter is published in Finnish, and it can be prescribed
free of charge here.

Tarkkuutta mekaanisiin määrityksiin!
Uusi Stable Micro Systems
korkean erotuskyvyn vetokone TA.XTPlus100
Vaihdettavat voimakennot 5 N–7,5 kN
Helppo voimakennojen kalibrointi
Yli 200 erilaista koetinta ja tartuntaleukaa
Mittapään liike 0,5 µm tarkkuudella
Lämpötilansäätö Peltier-tekniikalla
Useita valmiita testimenetelmiä

Lisää tietoa tästä linkistä.
Sovi tuotteillesi koemittaus:
ismo.lokinoja@hosmed.fi
puhelin: 020 7756 338
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For advertisers in Finland, a 24% VAT will be added. Does not apply to advertisers from other
countries.

Advertisement (PDF format)
1/1 p.
1/2 p.
1/4 p.

Price/€
470		
420		
370		

Size
185 x 266 mm
190 x 130 or 90 x 268 mm
90 x 130 mm

Place on the front page under
or upon the Kemia-Kemi logo

470		

Special size 116 x 26 mm

Company logo ad
• width 55 mm
• height max 60 mm

Event information in the
Events Calendar

Uutiskirje 14/16
ilmestyy 24. marraskuuta.
Ilmoitusvaraukset 21. marraskuuta.

Uutiskirje 15/16

Lisätietoja ja varaukset:

Agilentin uudet nestekromatografit
ja OpenLab 2.1 esittelyssä!
Teoriaa, demoja ja käytännön vinkkejä

jaana.koivisto@kemia-lehti.fi
puh. 040 770 3043
irene.sillanpaa@kemia-lehti.fi
puh. 040 827 9778

Ilmoita edullisesti yli 4 500
tilaajalle! Löydät aikataulut
2016 ja 2017 ja hinnat täältä.

REKISTERÖIDY ja varmista paikkasi
maksuttomassa seminaarissa!

Borealikselle butaanin varastoluola

Kivinen kaasupullo vuotaa sisäänpäin
Muovituottaja Borealis on louhituttanut valtavan nestekaasun varastoluolan
Porvoon Kilpilahden teollisuusalueelle. Varasto tasaa butaanin hintavaihtelua
ja antaa mahdollisuuden käyttää prosessissa kevyempiä raaka-aineita.

ADVERTISEMENT RATES

Uutiskirje 13/16
ilmestyy 9. marraskuuta.
Ilmoitusvaraukset 4. marraskuuta.

ilmestyy 15. joulukuuta.
Ilmoitusvaraukset 12. joulukuuta.

Tervetuloa Espooseen 18.10. ja Turkuun 19.10.

Cost-effective advertising to over 4,600 prescribers!

• Euroopan kemikaalivirasto etsii
uutta pääjohtajaa
• VIHREÄT SIVUT
• Nanolaminaatti estää akun
ylikuumenemisen
• Turussa tutkitaan kokeellista
Alzheimer-rokotetta
• ALALLA TAPAHTUU
• Helsingin biopankille jo 10 000
suostumusta
• Työpaikoilla pitää keskustella
kannabiksesta
• Kemianteollisuus ry juhli
uusia tilojaan
• Helsingin yliopiston kemianopettajankoulutusyksikön juhlaseminaari
• Maailman pienimmät kultaketjut
• Käytetyt autonrenkaat parantamaan
asfaltin laatua
• AIV-astioita kierrätetään
• PALVELURUUTU

”Suuren puskurivaraston avulla voimme vapautua butaanin voimakkailta hintavaihteluilta”,
taustoittaa jättiluolan tarvetta Borealis Polymersin toimitusjohtaja Ismo Pentti.
Hintavaihtelun taustalla on se, että Keski-Euroopassa asuntoja lämmitetään yleisesti nestekaasulla. Tämä johtaa butaanin selvään hinnannousuun talvisin.
Kun luola heinäkuussa 2017 saadaan käyttöön, Borealis voi ison puskurikapasiteettinsa
ansiosta jatkossa hankkia halpaa kaasua kesällä

ja käyttää sitä talvisin välittämättä pakkasen
tuomista hintapiikeistä.
Borealis on ostanut butaania Venäjältä, ja se
on tuotu laitokselle nesteytettynä junilla.
”Suuri kalliovarasto antaa mahdollisuuden
tuoda, purkaa ja varastoida nestekaasua edullisesti laivalasteittain, ja samalla aukeaa strateginen ovi hyödyntää muitakin toimittajia”, Pentti
sanoo.
Kilpilahden laitosten krakkaamossa pilkotaan orgaanisia lähtöaineita eteeniksi ja propee-

Lab-dig Oy on yli 30 vuotta toiminut yritys,
joka keskittyy tunnettujen analyyttisten
laitteiden ja tarvikkeiden maahantuontiin.
Palvelemme asiakkaitamme
ammattitaidolla ja antaumuksella.

Tutustu tuotteisiimme ja
tarjouksiimme: www.labdig.fi

INDUCTAR
alkuaineanalysaattorit

90

1926-2016

www.gwb.fi

320 / newsletter
1 250 / five newsletters
2,000 / ten newsletters
2,300 for the whole year (15 newsletters)
220

/ newsletter

Banners in the
accompanying note
Price/€
Format: jpg, png or gif			
Banners under the title of the accompanying note
270 x 160 px

470 / newsletter					
2,000 / five newsletters
3,500 / ten newsletters
4,200 for the whole year (15 newsletters)

Banners on the right hand side
160 x 160 px

370 / newsletter		
1,600 / five newsletters
2,600 / ten newsletters
3,100 for the whole year (15 newsletters)

Upon request, we’ll help with the design of your advertisement without
extra charge.

Additional information
and reservations:

Advertisement
material to:

jaana.koivisto@kemia-lehti.fi
tel. +358 40 770 3043
seija.kuoksa@kemia-lehti.fi
tel. +358 40 933 1147

ilmoitukset@kemia-lehti.fi







  

