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Kemia-lehti

KAUPALLISET ARTIKKELIT
Tavoita tehokkaasti
ammattilaiset ja päättäjät
Kemia-lehti on alan johtava kotimainen lehti, jonka
lukijoina ovat ammattilaiset ja päättäjät.
• Painetulla lehdellä on 5 000 kappaleen keskipainos
ja 10 000 lukijaa.
• Sähköisellä uutiskirjeellä on yli 4 700 tilaajaa.
Nettisivuilla www.kemia-lehti.fi on yli 2 000 käyntiä
ja yli 10 000 sivukatselua kuukaudessa.

Sähköiset paketit:
KAUPALLINEN ARTIKKELI
nettisivuilla ja uutiskirjeessä:

• Artikkelin pituus 2 000–5 000 merkkiä + kuva.
Asiakas tuottaa tekstin ja kuvan.
Artikkeli näkyy etusivulla 2 kuukautta, sen jälkeen
vähintään vuoden sivustolla.
• Artikkelista tulee huomiovinkki julkaisemista
seuraavaan uutiskirjeeseen: noin 300 merkkiä
tekstiä + logo tai kuva. Jakelu suoraan yli 4 700
sähköpostiosoitteeseen!
• Hinta 750 euroa sisältää tekstin editoinnin ja
uutiskirjevinkin tuottamisen.
• Haluatteko meidän tuottavan tekstinne avaimet
käteen -palveluna? Puhelinhaastattelu +500 euroa,
haastattelu paikan päällä +700 euroa. Valokuvaus
+200 euroa.

KUMPPANIBLOGI
nettisivuilla ja uutiskirjeessä:

• Blogin pituus 2 000–5 000 merkkiä, kirjoittajan kuva.
Asiakas tuottaa tekstin ja kuvan.
Blogi näkyy etusivulla 2 kuukautta, sen jälkeen
vähintään vuoden sivustolla.
• Blogista tulee huomiovinkki julkaisemista seuraavaan
uutiskirjeeseen: noin 300 merkkiä tekstiä + kuva.
Jakelu suoraan yli 4 700 sähköpostiosoitteeseen!
• Hinta 750 euroa sisältää tekstin editoinnin ja
uutiskirjevinkin tuottamisen.
Hintoihin lisätään alv 24 %.

VARAUKSET JA LISÄTIEDOT:
Myyntipäällikkö Mikko Piirainen
mikko.piirainen@kemia-lehti.fi
puh. 044 238 1161
Myyntipäällikkö Jaana Koivisto
jaana.koivisto@kemia-lehti.fi
puh. 040 770 3043

”Kaupallinen
artikkeli palveluistamme
tuotti heti ilmestyttyään
yhteydenottoja. Olemme
todella tyytyväisiä
artikkelien tehoon.”
Tuotepäällikkö
Petra Honkavirta,
Hosmed Oy

Premiumpaketti:
KAUPALLINEN ARTIKKELI
avaimet käteen -palveluna lehdessä,
nettisivuilla ja uutiskirjeessä:
• Kokosivu valitsemassanne printtilehdessä,
ks. esimerkkiratkaisu.
• Aineiston toisto uutiskirjeessä (pdf).
• Nettiversion julkaisu Kemia-lehden nettisivuilla.
Nettiin sopii haluttaessa enemmän tekstiä.
• Pakettihinta 4 500 euroa sisältää täydellisen
avaimet käteen -tuotannon kaikkiin kanaviin!
• Te kerrotte haastateltavat ja aiheet, me hoidamme
loput rautaisella ammattitaidolla: haastattelut,
kuvauksen, sisällön tuottamisen, taittamisen ja
modifioinnin eri kanaviin. Kätevää, helppoa ja
supertehokasta!
• Säästöportaat: Jos tuotatte valokuvat itse,
pakettihinta on 4 300 euroa. Jos tuotatte myös
tekstin, pakettihinta on 3 900 euroa.

