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Kortteeriuutiset on Oulun seudun omaishoitajat ry:n jäsenlehti. 
Lehti ilmestyy kolme kertaa vuodessa ja siitä löytyy paljon  
ajankohtaisia asioita sekä yhdistyksen tulevia tapahtumia. 

Näköislehti on luettavissa maksutta osoitteessa: 



   
      
Valmis mainosaineisto ensisijaisesti aikakauslehtiasetuksin (Painolaatu / Press Quality) tehtynä painovalmiina  
PDF-tiedostona. Tekstit vektorigrafiikaksi konvertoituna tai fontit tiedostoon sisällytettynä. Ei TrueType-fontteja 
(emme vastaa niiden mahdollisista ongelmista). Värit prosessi CMYK-muodossa ja kuvat 300 dpi resoluutiolla.  
Painovalmis PDF ei saa sisältää väriprofiileja. Korjattavat tai koottavat mainosaineistot katsotaan tapauskohtaisesti. 

Mainostaja vastaa siitä, että mainosmateriaali on hyvän tavan sekä lain mukainen, eikä loukkaa kenenkään tekijän-
oikeutta. Lehdellä on oikeus kieltäytyä julkaisemasta ilmoitusta, jos sen sisältö on loukkaava tai lehteen sopimaton. 
Ilmoitusten peruuttaminen 2 viikkoa ennen aineistopäivää. Reklamaatiot esitettävä kirjallisesti 14 vrk kuluessa  
lehden ilmestymisestä ilmoitusmyyntiin. Lehden suurin mahdollinen vastuu ilmoituksen julkaisemisessa  
sattuneesta virheestä tai ilmoituksen poisjäämisestä rajoittuu ilmoituksen hintaan. 

IlmoItuskoot ja -hInnat

Hintoihin lisätään 
alv. (24 %)

Takakannen ilmoituskoko poikkeaa normaalista kokosivun ilmoituksesta,    
sillä sivun yläosaan pitää jäädä valkoinen tila osoitetiedoille. 

                                              (leveys x korkeus, mm)           

Takakansi leikkuuseen
kehyksillä

148 x 175 + 5 mm leikkuuvara

133 x 168 1 000 €

1/1 sivu leikkuuseen
kehyksillä

148 x 210 + 5 mm leikkuuvara

133 x 195 900 €

1/2 sivu 

vaaka leikkuuseen 
vaaka kehyksillä
pysty leikkuuseen
pysty kehyksillä

148 x 102,5 + 5 mm leikkuuvara

133 x 95
71,5 x 210  + 5 mm leikkuuvara

64 x 195

650 €

1/4 sivu vaaka
pysty

133 x 45
64 x 95 350 €

1/8 sivu vaaka 64 x 45 180 €
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PaInosmÄÄRÄ
1000 kpl

jakElu
Jäsenet ja toimialueella 
toimivat yhteistyökumppanit

tEknIsEt tIEDot
Lehden koko A5 (148 x 210 mm)
Painopinta-ala A5 (148 x 210 mm)
Painomenetelmä Arkkioffset
Painopaikka Suomen Uusiokuori Oy

koko                                           mItat                                         hInta       

                   1/2023  2/2023  3/2023  

Aineistot 11.1. 15.5. 27.9.

Ilmestyy Helmikuu 
(n. vko 8)

Kesäkuu 
(n. vko 26)

Marraskuu 
(n. vko 45)

juhlaVuoDEn IlmEstYmIs- ja aInEIstoaIkataulu

IlmoItusaInEIstoVaatImuksEt


