KEMIA
Kemi

Tavoita tehokkaasti
ammattilaiset ja päättäjät
Kemia-lehti on alan johtava kotimainen lehti, jonka
lukijoina ovat ammattilaiset ja päättäjät.
• Painetulla lehdellä on 5 500 kappaleen keskipainos
ja yli 10 000 lukijaa.
• Sähköisellä uutiskirjeellä on yli 4 600 tilaajaa.
Nettisivuilla www.kemia-lehti.fi on yli 3 500 käyntiä
ja yli 16 000 sivukatselua kuukaudessa.

Kemia-lehti

KAUPALLISET ARTIKKELIT
Sähköiset paketit:
KAUPALLINEN ARTIKKELI
nettisivuilla ja uutiskirjeessä:

• Artikkelin pituus 2 000–5 000 merkkiä + kuva.
Asiakas tuottaa tekstin ja kuvan.
• Artikkeli näkyy vähintään kuukauden ajan etusivulla,
sen jälkeen sivustolla, josta juttu löytyy tehokkaasti
avainsanojen avulla.
• Artikkelista tulee huomiovinkki julkaisemista
seuraavaan uutiskirjeeseen: noin 300 merkkiä tekstiä
+ logo tai kuva. Jakelu suoraan yli 4 600 sähköpostiosoitteeseen.
• Hinta 950 euroa sisältää tekstin editoinnin ja uutiskirjevinkin tuottamisen.
Haluatteko meidän tuottavan tekstinne avaimet käteen
-palveluna? Puhelinhaastattelu +550 euroa, haastattelu
paikan päällä +750 euroa. Valokuvaus +200 euroa.

KUMPPANIBLOGI

nettisivuilla ja uutiskirjeessä:
• Blogin pituus 2 000–5 000 merkkiä + kirjoittajan kuva.
Asiakas tuottaa tekstin ja kuvan.
• Blogi näkyy vähintään kuukauden ajan etusivulla,
sen jälkeen sivustolla, josta juttu löytyy tehokkaasti
avainsanojen avulla.
• Blogista tulee huomiovinkki julkaisemista seuraavaan
uutiskirjeeseen: noin 300 merkkiä tekstiä + kuva.
Jakelu suoraan yli 4 600 sähköpostiosoitteeseen.
• Hinta 950 euroa sisältää tekstin editoinnin ja uutiskirjevinkin tuottamisen.
Hintoihin lisätään alv 24 %.

VARAUKSET JA LISÄTIEDOT:
Myyntipäällikkö Seija Kuoksa
seija.kuoksa@kemia-lehti.fi
puh. 040 827 9778
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

Supertehokas premiumpaketti:
KAUPALLINEN ARTIKKELI avaimet käteen
-palveluna lehdessä, nettisivuilla ja uutiskirjeessä:

• Aukeama, kokosivu tai 1/2 sivua valitsemassanne
printtilehdessä, ks. esimerkkiratkaisu.
• Huomiovinkki artikkelista uutiskirjeeseen:
noin 300 merkkiä tekstiä + logo tai kuva. Jakelu yli
4 600 sähköpostiosoitteeseen.
• Artikkelin julkaisu Kemia-lehden nettisivuilla.
Nettiversioon mahtuu enemmän tekstiä ja 1–3 kuvaa.
• Paketti sisältää täydellisen avaimet käteen -tuotannon
kaikkiin kanaviin!
• Hinnat: aukeama 5 200 euroa, kokosivu 4 500 euroa,
1/2 sivua 3 700 euroa.
• Te kerrotte haastateltavat ja aiheet, me hoidamme loput
rautaisella ammattitaidolla: haastattelut, kuvauksen,
sisällön tuottamisen, taittamisen ja modifioinnin eri
kanaviin. Kätevää, helppoa ja supertehokasta!
• Säästöportaat: Kun tuotatte valokuvat itse, hinnoista
yllä vähennetään 200 euroa. Kun tuotatte myös tekstin,
hinnoista yllä vähennetään 400 euroa.
Säästöhinnat: aukeama 4 600 euroa, kokosivu 3 900
euroa, 1/2 sivua 3 100 euroa.
• Palveluun kuuluu kaikissa vaihtoehdoissa tekstin
editointi printtiin ja nettiin.

