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Painos   2 200 kpl  
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Tekniset tiedot
Lehden koko:  A4 (210 x 297 mm)
Painomenetelmä:  offset
Sidonta:  stiftaus

Aineiston toimitus
Painovalmis PDF
Kuvien resoluutio 300 dpi
Värit: CMYK
janne.murtomaa(at)mediabookers.fi

Ilmoitushinnat 
Koko Hinta (€)
1/1 2 150
1/2 1 630
1/4 890

Määräpaikkakorotus +10 %. Hintoihin lisätään ALV. Hinnat 
edellyttävät painovalmista pdf-aineistoa. Ilmoitusten valmis-
taminen laskutetaan erikseen. Pyydä vuositarjousta toistu-
ville ilmoituksille. Advertoriaalit, liiteratkaisut ja digituotteet: 
kysy lisätietoja ilmoitusmyynnistä.

Hankintaopas:
Tuoteryhmäosa:
• tuoteryhmäotsikko 90 €/kpl
• tuote-/tuotemerkkiluettelo 45 €/tuoterivi
• logo 150 €/kpl

Tiedot myös aakkososaan:
• yhteystiedot sisältyvät hintaan
• logo 250 €

Hankintaopas ilmestyy joka lehdessä. Ilmoituksen hintaan 
sisältyy lehden vuosikerta.

Aikataulut ja teemat 2018
Nro  Ilmestyy Varauspäivä Aineistopäivä

 HYGIENIA JA PUHTAANAPITO &  1	 VALMISTUS- JA LISÄAINEET
  28.2.	 31.1	 9.2.	
Lisäjakelu: Gastro-messut 14.–16.3. Helsinki ja tuotekehityspäälliköt 

 

2		PAKKAUKSET & MATERIAALITEHOKKUUS
	 	 26.4.	 29.3.	 6.4.
Lisäjakelu: Elintarvikepäivä 15.5. ja PacTec-messut 29.–31.5. Helsinki 

 

3		DIGITALISAATIO, ROBOTIIKKA JA LOGISTIIKKA
	 	 7.6.	 9.5.	 18.5.
Lisäjakelu: toimitusjohtajat, logistiikkapäälliköt ja ICT-asiantuntijat 

 

4		KONEET, LAITTEET & KUNNOSSAPITO
	 	 27.9.	 31.8.	 7.9.
Lisäjakelu: tehtaanjohtajat   

5		TUOTEKEHITYS, ANALYTIIKKA & VALVONTA 
	 	 25.10.	 28.9.	 5.10.
Lisäjakelu: laatupäälliköt, laboratoriopäälliköt    

6		KOULUTUS, KONSULTOINTI & REKRYTOINTI
	 	 13.12.	 16.11.	 23.11.
Lisäjakelu: HR-päälliköt   

Ilmoituskoot

2/1	sivua	 2/1	sivua	 Takakansi
390	x	257	mm	 420	x	297	mm	 210	x	297	mm
	 +	3	mm	leikkausvara	 +	3	mm	leikkausvara
	

1/1	sivua	 1/1	sivua	 1/2	sivua	vaaka	 1/2	sivua	vaaka
180	x	257	mm	 210	x	297	mm	 180	x	126	mm	 210	x	146	mm
	 +	3	mm	leikkausvara	 	 +	3	mm	leikkausvara
	

1/2	sivua	pysty	 1/2	sivua	pysty	 1/4	sivua	vaaka	 1/4	sivua	pysty
88	x	257	mm	 100	x	297	mm	 180	x	62	mm	 88	x	126	mm
	 +	3	mm	leikkausvara

Mediakortti 2018

jätä	takakannen	
yläreunaan	
valkoinen
210	x	30	mm:n	
tila



Kehittyvä Elintarvike -lehti on koko elintarvikealan kattava 
suomalainen ammattilehti. Lehden lukijat ovat elintarvike-
alan tutkimuksen, opetuksen, tuotekehityksen, tuotannon, 
laadunvalvonnan, hygienian, oston ja markkinoinnin parissa 
toimivia asiantuntijoita, päälliköitä ja johtajia niin yksityisel-
lä kuin julkisella sektorilla ja korkeakouluissa. Lehti palvelee 
myös alan mikro- ja pk-yrityksiä.

Lehden tarkoituksena on edistää elintarvikealan kehitystä 
ja lujittaa yhteistyötä alan eri tahojen välillä. Lehti ilmestyy 
kuusi kertaa vuodessa, ja jokaisella numerolla on oma tee-
ma. Päätoimittajan ja toimituspäällikön apuna ovat lehden 
alan vaikuttajista koostuva neuvottelukunta, teemakohtai-
nen toimituskunta, alan ammattilaiset vakiavustajina, sekä 
seuran hallitus ja jaostojen johtoryhmät.

Elintarviketieteiden Seura ry (ETS) julkaisee lehteä. Se on 
Suomen suurin elintarvikealan yhdistys. ETS edistää erityi-
sesti tutkimustiedon monipuolista soveltamista käytäntöön. 
Seura toimii yhdyssiteenä tutkimuksen ja teollisuuden 
välillä. Toiminta kattaa elintarvikehygienian, -kemian, -tek-
nologian ja -ekonomian sekä ravitsemuksen ja biotekniikan 
alueet.

Toimitus- ja maksuehdot 
Maksuaika 14 pv netto. Peruutukset varauspäivään mennes-
sä. Tämän jälkeen tehdyistä peruutuksista veloitetaan koko 
ilmoitushinta. Reklamaatiot kirjallisesti 14 vuorokauden 
kuluessa lehden ilmestymisestä. Lehden vastuu virheistä tai 
ilmoituksen/liitteen poisjäämisestä rajoittuu korkeintaan 
ilmoitushintaan.

Laeista, asetuksista tai viranomaisten toimenpiteistä 
aiheutuvat kustannuslisäykset korottavat hintoja vastaavasti 
määräysten voimaantulohetkestä lukien. Nämä korotukset 
koskevat myös jo tehtyjä ilmoitusvarauksia.

Asiakkaan vastuu
Asiakas vastaa siitä, ettei ilmoitus loukkaa kenenkään im-
materiaalioikeuksia eikä ole lainsäädännön tai markkinointi-
säännöstön tai hyvän tavan vastainen.

Asiakas on vastuussa ja korvausvelvollinen mainontansa 
aiheuttamista vahingoista kolmannelle osapuolelle ja/tai 
julkaisijalle.

Lehden vastuu
Julkaisija (ETS) pidättää itsellään oikeuden olla julkaise-
matta ilmoituksia. Julkaisija eivät myöskään ole vastuussa 
ilmoitusten tiedoista tai ilmoituksissa luvatuista eduista. 
Oikeus mediakortin ja siinä esitettyjen tietojen muutoksiin 
pidätetään.

82	%	kokee	saavansa	
niistä	hyödyllistä	tietoa

88	%	lukee	myös		
lehden	ilmoituksia


