Kemia-lehden

PDF-UUTISKIRJE

Saatko mitattua näytt
muut reologiset parameidesi viskositeetin ja
etrit luotettavasti?

Haake VT iQ:lla saa
t!

UUTISKIRJE

Paikka
nimiön
yllä/alla

Kemia-lehden sähköinen uutiskirje kertoo alan tuoreimmat uutiset
painettujen numeroiden lomassa vähintään 15 kertaa vuodessa.
Ilmoita kustannustehokkaasti yli 4700 tilaajalle!

• VIHREÄT SIVUT
• Suomalaiset kuitutek
nologiat
voittoisina EU-kilpa
ilussa
• Yliopistot ja yritykse
t tutkimaan
suomalaista tautiper
imää
• ALALLA TAPAHT
UU
• Raskausdiabete
s kuriin ruokavalioohjauksella

Lämpötila on yksi
viskositeettimittauksen
VT iQ:n avulla säädät
kulmakiviä. Haake
tarkasti ja nopeast
i mittauslämpötilan.
Thermo Haake Viscotes
ter iQ -reometri laadunv
ja tutkimuskäyttöö
alvontaan
nkin
Modulaarinen päivitett
ävä rakenne
Peltier-lämpötilan
säätö, nopea ja tarkka
Kuppi, Cone-Plate
ja Plate-Plate, lapageo
Ohjaus kosketusnäytölt
metria ja monta muuta
ä
tai
RheoWin
-ohjelma
Nyt myös herkem
lla
pi ilmalaakeroitu
Viscotester iQ Air
• viskositeettimitta
ukset luotettavasti
vedestä bitumiin!
Lisää tietoa

tästä. Sovi koemit
taus: timo.sa

KEMIA
arela@hosmed.fi

• p. 020 7890 331

Kemi

UUTISKIRJE 12/2018

11.10.2018

Agilent sitoutuu

kestävään

kehitykseen!
Intuvo GC/MS -laitte
en saa nyt myös
öljyttömällä pump
hiljaisella
ulla.

Veloituksettoman uutiskirjeen voi tilata täältä.

HINNASTO

Hintoihin lisätään alv 24 %.

Ilmoitukset pdf-uutiskirjeessä

Hinta/€

Koko

1/1 s.
1/2 s.
1/4 s.
Paikka etusivun nimiön alla tai yllä

520		
470		
420 		
520 		

185 x 266 mm
190 x 130 tai 90 x 268 mm
90 x 130 mm
erikoiskoko 132 x 60 mm

Logoilmoitus

350 / yksi uutiskirje
1 250 / viisi uutiskirjettä
2 000 / kymmenen uutiskirjettä
2 300 / koko vuosi (15 uutiskirjettä)

• Leveys 57 mm
• Korkeus max 60 mm

Palkittu toimittaja

• VTT ja St1 muutta
vat
Teollisuuden hiilidiok
• Vienti vetää kemian sidin hiilivedyiksi
alaa
• Kvanttitieto ei
enää karkaa
• Kokkolan satama
sai kalkkiterminaal
in
• Kannettava laite
paljastaa
dieselväärennök
sen
• Lassila & Tikanoj
a satsaa
muovinkierrätykseen
• Kemikaaliturva
llisuus tehovalvonnass
• Ravita-hanke ehdolla
a
ympäristöpalkin
nolle
• Tekniikkaa nuorille
naisille
• PALVELURUUTU

Katso videolta,
kuinka kierrätyskam
panjam
toimii ja kuinka
kunnostamme laitteit me
a!
Kysy lisää: Martin
, Jyri-Pekka ja Jussi

Sisko Loikkanen
tuo
tieteen joka kotiin

Valtion tiedonjulkist
amispalkinnon saanut
on unelma-amm
tiedetoimittaj
atissaan. Tieteen
ja tutkimuksen esittele a Sisko Loikkanen
parasta, mitä hän
minen suurelle yleisöl
tietää.
le on
Kemian diplomi-insinö
öri, toimittaja Sisko
Loikkanen vastaan
detoim
ittajana”, opetus- ja
otti syyskuun lopussa
kulttuuriministeriö
vokkaan tunnustuksen,
arvaltion tiedonjulkista- kiittää palkintoperusteluissaan.
mispalkinnon.
Omasta mielestään
Loikkan
en
toteuttaa vain
Loikkanen tekee ”merkit
unelmaansa.
tevana ja monimutkaisia tävää työtä asiantun”Tiede ja tutkimus
aiheita valaisevana
ovat aina olleet intohim
tie- jani”, hymyile
oe konkaritoimittaja,
jonka ääni on

SAATEVIESTI

Uutiskirje 13/2018

ilmestyy 1. marras
kuuta.
Ilmoitusvaraukset
25. lokakuu

Uutiskirje 14/2018

ilmestyy 22. marras
kuuta.
Ilmoitusvaraukset
15. marrask

Uutiskirje 15/2018

ta.

uuta.

ilmestyy 13. jouluku
uta.
Ilmoitusvaraukset
6. jouluku

uta.

Lisätietoja ja varauk

set:

pekka.laatikainen@k
emia-lehti.fi
puh. 040 574 7701
jaana.koivisto@kemi
a-lehti.fi
puh. 040 770 3043
Ilmoita edullisesti
yli 4 700 tilaajalle!
Löydät uutiskirjeen
aikataulut ja
hinnat täältä.

Helsingin yliopisto
n kemian
toimiva moderni kemian laitoksella
oppimis- ja
tutkimusympäristö,
jossa kehitetään ja
koulutetaan uusia
innovaat
opetukseen varhaisk ioita kemian
korkeakouluihin. Gadolinasvatuksesta
ja nuoria kemian pariin innostaa lapsia
yhteistyössä
yliopiston ja yritysten
kanssa. Meillä on
käynyt jo yli 50 000
vierailijaa.
Tervetuloa Gadolin
iin!

Logoilmoitus

European business
briefing

Yläbanneri

250 / yksi uutiskirje

Alalla tapahtuu -ilmoitus

Toistoalennukset ja pakettihinnat sopimuksen mukaan.
Erikoishinnat Kemian Seuroille ja yhteisökumppaneille.

Bannerit saateviestissä

Hinta/€

Yläbanneri nimiön alla

520 / yksi uutiskirje
2 000 / viisi uutiskirjettä
3 500 / kymmenen uutiskirjettä
4 200 / koko vuosi (15 uutiskirjettä)

Sivubanneri oikealla

420 / yksi uutiskirje
1 600 / viisi uutiskirjettä
2 600 / kymmenen uutiskirjettä
3 100 / koko vuosi (15 uutiskirjettä)

• Koko 270 x 160 px

• Koko 160 x 160 px

Tiedostomuoto bannereissa jpg, png tai gif.

Teksti-ilmoitukset saateviestissä

420 / yksi uutiskirje

Teksti-ilmoitukset kuvalla tai logolla

520 / yksi uutiskirje

Teksti-ilmoitus + yläbanneri

620 / yksi uutiskirje

Teksti-ilmoitus + sivubanneri

520 / yksi uutiskirje

• Otsikko + max 300 merkkiä

Sivubanneri
Teksti-ilmoitus

LISÄTIEDOT JA VARAUKSET
pekka.laatikainen@kemia-lehti.fi
puh. 040 574 7701
jaana.koivisto@kemia-lehti.fi
puh. 040 770 3043

AINEISTOJEN TOIMITUS
ilmoitukset@kemia-lehti.fi

Autamme tarvittaessa ilmoitusten valmistuksessa ilman lisäveloitusta.

Tavoitatte tehokkaasti kohderyhmänne.
Kemian uutiskirjeet
Mediapostitukset, kansainvälinen keskiarvo

0%

5%

*) MailChimp 2018

10%

15%

Avaus-%,
keskiarvo *)

20%

25%

30%

KEMIA

Kemi

Aikakauslehtien Liiton jäsenlehti

