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Imetysuutisia on Suomen ainoa imetyksen erikoislehti. Imetysuutisia tarjoaa tietoa ja tarinoita imetyksestä osana äitiyttä ja yhteiskuntaa. Lehti on runsas lukupaketti kahden ikäluokan kansanterveydestä. Perheille ja ammattilaisille. Imetysuutisia ilmestyy painettuna sekä verkkojulkaisuna kaksi kertaa vuodessa.

TEKNISET TIEDOT:

AINEISTON TOIMITUS:

Lehden koko: 210 x 270 mm
Painos: 1000 kpl
Laajuus: 32 sivua
Paperi: MaxiOffset
Painomenetelmä: Offset
Värifilmi: CMYK
Leikkausvara: 5mm (vain kokosivun ilmoituksille)
Jälkikäsittely: Stiftaus

HUOM! uusi osoite: Osoitteeseen imetysuutisia@imetys.fi
Sähköiset aineistot: painovalmis pdf.
Virheellisen ilmoituksen korjauksesta veloitetaan 30 € + alv /alkava
tunti. Korjaukset laskutetaan erikseen.

AIKATAULU:		

1/2019

Ilmestyy		
vko 14		

ILMOITUSHINNAT:		

Tilavaraukset
15.2.2019

Aineistot
1.3.2019

2/2019

Ilmestyy		
Tilavaraukset
Aineistot
vko 39		1.8.2019		23.8.2018

1/1
210 x 270 mm

1/1 takakansi
210 x 240 mm

Keskiaukeama		
420 x 270 mm		
Aukeama			
420 x 270 mm		
1/1 takakansi		
210 x 240 mm		
1/1 takasisäkansi		
210 x 270 mm		
1/1 sivu 			
210 x 270 mm		
1/2 vaaka		
180 x 110 mm		
1/2 pysty			
90 x 220 mm		
1/4			
90 x 110 mm 		
Sivun reunoihin menevissä ilmoituksissa (aukeama, 1/1)
huomioi 3mm leikkausvarat.

1/2 vaaka
180 x 110 mm

1/2 pysty
90 x 220 mm

270 €
240 €
220 €
180 €
130 €
83 €
83 €
58 €

1/4 sivu
90 x 110 mm

Ilmoitustilan lisäksi Imetyksen tuki ry:ltä on mahdollista ostaa myös ilmoituksen tekoon tarvittavat graafiset palvelut. Palvelun hinta on 35-85 euroa
riippuen ilmoituksen koosta ja tarvittavien palveluiden sisällöstä. Lisätiedot: itu@imetys.fi
Imetyksen tuki ry ei ole arvonlisäverovelvollinen, eivätkä hinnat siksi sisällä ALV:tä.
Viimeisen peruutuspäivän jälkeen peruutetuista tai aineistopäivään mennessä toimittamattomista ilmoituksista peritään täysi ilmoitushinta. Lehden
vastuu mahdollisten virheiden korvauksesta rajoittuu korkeintaan maksetun ilmoitushinnan palauttamiseen. Ilmoitusaineiston virheistä tai painoteknisistä syistä johtuvia virheitä ei korvata. Imetyksen tuki ry on osaltaan sitoutunut noudattamaan kansainvälistä äidinmaidonkorvikkeiden markkinointikieltoa. Yhdistys pidättää oikeuden valita ilmoitusaineiston niin, että se ei riko markkinointikoodia. Imetysohjauspalveluiden ilmoituksia otetaan
lehteen vain niissä tapauksissa, kun ilmoittajalla on osoittaa todistus imetysohjaajakoulutuksen suorittamisesta hyväksytysti.

