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definitiv —
saksalais-suomalaisen
kaupan lehti
“definitiv” on Saksalais-Suomalaisen
Kauppakamarin kaksikielinen jäsenlehti.
Lehti jaetaan 650 jäsenorganisaatiomme
ja jäsenyrityksemme toimitusjohtajille ja
päättäjille Suomessa ja Saksassa, muille
alan toimijoille sekä kansanedustajille.

Aihealueet: talous, toimialat, messut,
matkailu ja kulttuuri sekä kauppakamarin toiminta
Lukijakunta: Saksalais-suomalaiseen kauppaan osallistuvien yritysten,
liittojen ja organisaatioiden toimitusjohtajat, ylin johto ja henkilökunta
sekä maiden välisestä kaupasta kiinnostuneet henkilöt.
Ilmestyminen: 3 kertaa vuodessa
Painos: 1 600 kpl
Jakelu: jäsenjakelu, tapahtumat, näyttelyt, seminaarit

nro

aineistopäivä

1 / 2022

7.3.2022

2 / 2022

8.8.2022

3 / 2022

17.10.2022

alustava
ilmestyminen
vk 17
(huhtikuun lopussa)

(syyskuun lopussa)

Pääaihe: Laivaliikenne – logistiikka – toimitusketjut
Muita teemoja: Germany@Slush 2022

vk 49
(joulukuun alussa)

hinta

takakansi

1790,-

1/1-sivu

1590,-

1/2-sivu

1125,-

1/3-sivu

945,-

1/4-sivu

810,-

Pääaihe: Boosting Talent – Strategiat ammattitaitoisen työvoiman puutteen torjumiseksi
Muita teemoja: EU:n elpymis- ja palautumisohjelman synnyttämät liiketoimintamahdollisuudet
Pääaihe: Digitaaliset ratkaisut
hiilidioksidipäästöjen pienentämisessä
Muita teemoja: Sähköisen liikkuvuuden
latausinfrastruktuuri

vk 39

mainoskoko

1/1-sivu 215 x 280 mm
Takakansi 215 x 240 mm
+ 3 mm leikkuuvara

aihe

Hintoihin lisätään ALV 24 %.
Sarja-alennus: kolmen
tai useamman mainoksen
varaus oikeuttaa 10 %
alennukseen.

1/2-sivu
vaaka 179 x 115 mm
pysty 86 x 233 mm

TEKNISET TIEDOT: leikkuuvara: 3 mm, resoluutio: 300 dpi, tiedostomuoto: painokelpoinen PDF
AINEISTON TOIMITUS: sähköpostitse osoitteeseen aineistot@tjm-systems.fi. Ison tiedoston (yli 20 MB) siirtoa varten sovitaan ftp-yhteyden aukaisusta.
VARAUS JA LISÄTIEDOT: Sari Aarnio, sari.aarnio@tjm-systems.fi, puh. 044 566 7194

1/3-sivu
vaaka 179 x 76 mm
pysty 57 x 233 mm

1/4-sivu
vaaka 179 x 56 mm
pysty 86 x 115 mm

AINEISTOVAATIMUKSET
Aineistomuoto:
Painokelpoinen PDF
•

Kaikki kuvat ja grafiikat ovat CMYK-prosessiväreissä
(ei RGB-muotoisia kuvia eikä spottivärejä).

•

Kuvien resoluutiot 300 dpi.

•

Fontit joko sisällytettyinä mukaan tai muutettu
graﬁikaksi (convert to paths / create outlines).

•

Muut painokelpoiset tiedostomuodot (EPS, TIFF
ja JPG) CMYK-presessiväreissä (JPG pakattuna
parhaalla laadulla).

Huomioitavaa:
•

Leikkuuvarat vähintään 3 mm lisättävä koko sivun aineistoihin,
jotta ilmoitus saadaan painettua sivun reunoihin asti. Ilman
leikkuuvaroja aineistoa skaalataan suhteessa pienemmäksi ja
sen ympärille jää valkoiset kehykset.

•

Takakannen ilmoitusaineisto (215 x 240 mm + 3 mm
leikkuuvara), sivun yläosassa 40 mm:n alue osoitetietoja varten.

•

Pidätämme oikeuden muutoksiin.

TEKNISET TIEDOT: leikkuuvara: 3 mm, resoluutio: 300 dpi, tiedostomuoto: painokelpoinen PDF
AINEISTON TOIMITUS: sähköpostitse osoitteeseen aineistot@tjm-systems.fi. Ison tiedoston (yli 20 MB) siirtoa varten sovitaan ftp-yhteyden aukaisusta.
VARAUS JA LISÄTIEDOT: Sari Aarnio, sari.aarnio@tjm-systems.fi, puh. 044 566 7194

