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Saatko mitattua näytte
muut reologiset param idesi viskositeetin ja
etrit luotettavasti?

Haake VT iQ:lla saat

Place on
the front
page

tästä. Sovi koemit
taus: timo.sa

11.10.2018

Agilent sitoutuu

kestävään

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

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 tiedonjulkista
mispalkinnon saanut
on unelma-amma
tiedetoimittaja Sisko
tissaan. Tieteen ja
Loikkanen
tutkimuksen esittele
parasta, mitä hän
minen suurelle yleisöl
tietää.
le on
Kemian diplomi-insinö
öri, toimittaja Sisko
Loikkanen vastaan
detoimittajana”, opetusotti syyskuun lopussa
ja kulttuuriministeriö
vokkaan tunnustuksen,
arvaltion tiedonjulkista- kiittää palkintoperusteluissaan.
mispalkinnon.
Omasta mielestään
Loikkan
en
toteutta
Loikkanen tekee ”merkit
a vain
unelmaansa.
tevana ja monimutkaisia tävää työtä asiantun”Tiede ja tutkimus
aiheita valaisevana
ovat aina olleet intohim
tie- jani”, hymyile
oe konkaritoimittaja,
jonka ääni on

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

Uutiskirje 13/2018

ilmestyy 1. marrask
uuta.
Ilmoitusvaraukset
25. lokakuu

Uutiskirje 14/2018

ta.

ilmestyy 22. marrask
uuta.
Ilmoitusvaraukset
15. marraskuuta.

Uutiskirje 15/2018

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!
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ad

ACCOMPANYING NOTE

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

Price/€
520		
470		
420		

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

520		

Special size 132 x 60 mm

Company logo ad

350
1,250
2,000
2,300

/ newsletter
/ five newsletters
/ ten newsletters
for the whole year (15 newsletters)

250

/ newsletter

Event information in the
Events Calendar

• p. 020 7890 331

Kemi

UUTISKIRJE 12/2018

Palkittu toimittaja

• width 57 mm
• height max 60 mm

• Yliopistot ja yritykse
t tutkimaan
suomalaista tautiper
imää
• ALALLA TAPAHT
UU
• Raskausdiabete
s kuriin ruokavalioohjauksella

KEMIA
arela@hosmed.fi

Cost-effective advertising to over 4,700 prescribers!

ADVERTISEMENT RATES

• VIHREÄT SIVUT
• Suomalaiset kuitutek
nologiat
voittoisina EU-kilpa
ilussa

!

Lämpötila on yksi
viskositeettimitta
uksen kulmakiviä.
VT iQ:n avulla säädät
Haake
tarkasti ja nopeast
i mittauslämpötil
an.
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 kosketusnäytöltä
metria ja monta muuta
tai
RheoWin
-ohjelma
Nyt myös herkemp
i ilmalaakeroitu Viscotes lla
• viskositeettimitta
ter iQ Air
ukset luotettavasti
vedestä bitumiin!
Lisää tietoa

European business
briefing

Banner
under
the title

Banners in the accompanying note
Format: jpg, png or gif

Price/€

Banners under the title of the accompanying note
270 x 160 px

520
2,000
3,500
4,200

/ newsletter			
/ five newsletters
/ ten newsletters
for the whole year (15 newsletters)

420
1,600
2,600
3,100

/ newsletter		
/ five newsletters
/ ten newsletters
for the whole year (15 newsletters)

Banners on the right hand side
160 x 160 px

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

Banner
on the
right

Additional information
and reservations:
mikko.piirainen@kemia-lehti.fi
puh. 044 238 1161
jaana.koivisto@kemia-lehti.fi
tel. +358 40 770 3043

Advertisement material to:
ilmoitukset@kemia-lehti.fi

Reach your exact target group!
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