Kysy ensin meiltä

KEMIA
Kemi

Vihreät sivut -palvelu on nyt enemmän!
Supertehokasta ja huippuedullista
näkyvyyttä koko vuodeksi!

Palvelu painetussa lehdessä:
• Valitse mainoskokosi – tarjolla kuusi eri
vaihtoehtoa. Katso mallit seuraavalta sivulta.
• Tee itse mainoksesi – tai anna meidän tehdä.
Valinta on sinun.

Vihreät sivut -pakettiin sisältyy:
• Mainospaikka vuodeksi painetussa lehdessä
(7 numeroa).
• Mainospaikka vuodeksi Kemian uutiskirjeessä
(22 numeroa).
• Paikka vuodeksi Kemia-lehden nettisivuilla
www.kemia-lehti.fi.
• Kemia-lehden vuosikerta haluamaanne
osoitteeseen.

Palvelu nettisivuilla:
• Saat oman slotin, jossa logo, vapaavalintainen
teksti ja linkitys kotisivuillenne.
• Helppo käyttää, hyvä näkyvyys. Katso tästä.

Entistä enemmän kontakteja:
• Jokainen lehti tavoittaa yli 10 000 lukijaa, erikoisnumerot jopa tuhansia enemmän.
• Kemian uutiskirjeellä on yli 4 600 tilaajaa.
• Nettisivuillamme on yli 6 000 kävijää kuukaudessa.
• Yhteensä yli 240 000 kontaktia vuodessa!

Palvelu uutiskirjeessä:
• Vihreiden sivujen palvelumainos mukana jokaisessa
uutiskirjeessä. Katso tästä malliuutiskirje.
Voit aloittaa näkyvyyden Vihreillä sivuilla milloin tahansa.
Laskutus kerran, kaksi tai kolme kertaa valintasi mukaan.
Tilauksen minimikesto 12 kk.

Tervetuloa Vihreille sivuille! Lisätiedot ja varaukset:
seija.kuoksa@kemia-lehti.fi, puh. 040 827 9778

KEMIA
Kemi

Kempulssi Oy
Asolantie 29 b
01400 Vantaa
puh. 0400 578 901
toimitus@kemia-lehti.fi
www.kemia-lehti.fi

Tutustu ja tilaa itsellesi tai lahjaksi: www.tunnejamieli.fi > Tilaa lehti.
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• sähköpostitse tilaukset@uusiouutiset.fi
• puhelimitse (03) 4246 5370
• nettilomakkeella www.uusiouutiset.fi
> tilausasiat
• kestotilaus 89 euroa
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TILAA TYÖHYVINVOINNIN
ERIKOISLEHTI KÄTEVÄSTI
VERKKOKAUPASTA
www.tttlehti.fi > Tilaa lehti
Kestotilaus 88 euroa.

Kysy ensin meiltä | At your service
VIHREÄTSIVUT | GREENPAGES
Hinnat | Prices

www.kemia-lehti.fi

Tilauksen minimikesto on 12 kk. | Minimum duration of the order is 12 months.

100 €/kk

135 €/kk

(1 200 €/vuosi)
58 x 42 mm

(1 620 €/vuosi)
122 x 42 mm

135 €/kk

190 €/kk

(1 620 €/vuosi)
58 x 95 mm

(2 280 €/vuosi)
122 x 95 mm

210 €/kk

(2 520 €/vuosi)
186 x 80 mm

155 €/kk

(1 860 €/vuosi)
186 x 40 mm
Vihreiden sivujen tilaus on kestotilaus. Varmistamme kerran vuodessa ennen uuden tilausjakson alkamista mukanaolonne. | 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.
Hintoihin lisätään alv 24 % | 24 % VAT will be added to the rates (does not apply to other countries as Finland).

