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www.kemia-lehti.fi

KEMIA

Värillinen logo ja yrityksen
yhteystiedot (malli vasemmalla)

Coloured logo and contact
information of the company

KEMPULSSI OY

• 1 000 € + alv / vuosi

(see model on the left)

Kemi

Pohjantie 3
02100 Espoo
puh. 0400 578 901
faksi 09 3296 1520
toimitus@kemia-lehti.fi
www.kemia-lehti.fi

• EUR 1,000 + VAT/year

KEMIA
Kemi

KEMPULSSI OY / KEMIA-KEMI
Pohjantie 3
02100 Espoo
puh. 0400 578 901
faksi 09 3296 1520
toimitus@kemia-lehti.fi
www.kemia-lehti.fi

Tuotteet ja tuoteryhmät
Products and Product Groups
Ammattilehdet – Professional
Magazines
Kemian alan viestintä – Chemistry
Media

Lisärivit yhteystietoihin
• 110 € rivi / vuosi
Tuotteet ja tuoteryhmät
• 110 € hakusana / vuosi
Tavaramerkit ja edustukset
• 110 € hakusana / vuosi
Malli-ilmoitus vasemmalla:
kokonaishinta 1 440 € + alv / vuosi

Tavaramerkit ja edustukset
Trademarks and Representatives
Kemia-Kemi – Finnish Chemical
Magazine
Kemian vuoden juhlalehti – International
Year of Chemistry Jubilee Magazine

Additional lines in the
contact information item
• EUR 110/line/year
Products and product groups
• EUR 110/entry/year
Trade marks and
representations
• EUR 110/entry/year
Model advertisement
on the left:
total price EUR 1,440 / year

HINNAT/PRICES: Hintoihin lisätään alv 24 % • 24 % VAT will be added to the rates (does
not apply to other countries as Finland)

Kustannustehokasta näkyvyyttä

•
•
•

Jokaisessa painetussa Kemia-lehdessä.
Jokaisessa uutiskirjeessä ja saateviestissä.
Hakusanapohjaisena nettihakemistona: www.kemia-lehti.fi

KEMIA

Cost Effective Visibility

•
•
•

In every print issue of Finnish Chemical Magazine Kemia-Kemi.
In every digital newsletter.
Directory/search based on entry words at: www.kemia-lehti.fi

Vihreiden sivujen tilaus on kestotilaus. Varmistamme kerran vuodessa ennen uuden tilausjakson alkamista mukanaolonne
ja mahdolliset muutostoiveenne.
Reservations for the Green Pages are a standing order. We will check once a year if you wish to continue your reservation
for the following year and/or make alterations to your company/product information.

Kemi

