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TAVOITA KERRALLA KIINTEISTÖ- JA 
RAKENNUS ALAN AMMATTILAISET

Locus tarjoaa koko rakennetun ympäristön asiantuntijana 
joka numerossaan luettavaa niin toimitiloista, asunnoista, 
infrasta kuin kiinteistö liiketoiminnasta ja kiinteistösijoittami-
sesta kiinnostuneille. Locus seuraa toimialaa kiinteistöliike-
toiminnan ja ammattimaisen omistamisen näkökulmista.

Locus-lehden lukija on johtavassa asemassa oleva 
 keski-ikäinen, korkeakoulun käynyt, hyvätuloinen kiin-
teistöalan ammattilainen, joka suhtautuu lehteen hyvin 
myönteisesti. Hän on seurannut lehteä jo yli viiden vuoden 
ajan ja lukee kaikki numerot. Näin käy ilmi keväällä 2014 
suoritetusta ammattilehtien lukijatutkimuksesta, jonka teki 
Aikakausmedia. 

Locus tulee useimmille lukijoille työpaikalle. Jokaista 
numeroa lukee neljä tai useampi henkilö. Yli 51 prosenttia 
kommentoi työyhteisössään lehden artikkeleja kollegoil-
leen. 85 prosenttia lukijoista pitää sitä melko tai erittäin 
tärkeänä oman alan tiedonlähteenä. 

Lukijoiden mukaan lehti esittelee monipuolisesti  kiinteistö- 
ja rakennusalan eri näkökulmia. Heidän mielestään lehti on 
ammattimaisesti tehty, ja heille on tärkeää on pysyä ajan 
hermolla ja kuulla keskeisistä kehitystrendeistä.

AINOA ALAA 
TUNNETUKSI TEKEVÄ 

LAATUJULKAISU. *

”

LOCUS



1/2 
Pysty: 103 x 297 mm + 3 mm leikkuuvarat
Vaaka: 210 x 148 mm + 3 mm leikkuuvarat

1/4 
Pysty: 103 x 148 mm + 3 mm leikkuuvarat
Vaaka: 210 x 74 mm + 3 mm leikkuuvarat

Takakannen ilmoituksessa pitää jättää yläreunaan 25 mm korkea valkoinen 
palkki osoitetietoja varten.

Nro Ilmestyy Varaus Aineisto

1 8.2. 18.1. 25.1.

2 11.5. 20.4. 27.4.

3 20.9. 30.8. 6.9.

4 8.11. 18.10. 25.10.

Aikataulut

2/1
420 x 297 mm + 3 mm leikkuuvarat

1/1
210 x 297 mm + 3 mm leikkuuvarat

Ilmoitusten koot

Ilmoitusten hinnat

Koko Hinta

2/1 sivu 4 600 €

1/1 sivu 2 800 €

1/2 sivu 1 800 €

1/4 sivu 1 200 €

Pääkirjoituksen viereinen sivu, 2- ja 3-kansi 3 000 €

Takakansi 3 500 €

Liitteet sopimuksen mukaan. Hintoihin lisätään alv. 24 % 

Ilmoitusmyynti
Janne Murtomaa 
puh. 050 377 0333
janne.murtomaa@mediabookers.fi

Hannu Pyykkö
puh. 050 2250
hannu.pyykko@mediabookers.fi

Levikki ja jakelu
Painosmäärä 4 000–6 000 kpl lisäjakelusta riippuen.

Tekniset tiedot
Lehden koko: 210x297 (A4)
Painomenetelmä: offset
Sidonta: liimasidonta
Painopaikka: PunaMusta Oy

Aineistovaatimukset
Painovalmis aineisto PDF-tiedostona.
Kuvien resoluutio 300 dpi.
Värit CMYK-muodossa.
Aineisto-ohjeet: www.punamusta.com

Aineiston toimitus
mika.petaja@kiinkust.fi ja
tiedoksi: janne.murtomaa@mediabookers.fi

Alennukset
Alennus auktorisoiduille mainostoimistoille -15 %.

Maksuehdot
Maksuaika 14 pv netto tai sopimuksen mukaan.  
Viivästys korko voimassa olevan korkolain mukaisesti. 

Ilmoitusvarausten peruuttaminen
Ilmoituksen peruuttaminen kirjallisesti varauspäivään 
mennessä. Määräajan jälkeen peritään korvauksena 
ilmoitus hinnaston mukainen maksu. 

Ilmoitushintojen muutokset
Laeista, asetuksista tai viranomaisten toimenpiteistä 
 aiheutuvat kustannus lisäykset korottavat hintoja vastaavasti 
määräysten  voimaantulohetkestä alkaen. Nämä korotukset 
koskevat myös jo tehtyjä ilmoitusvarauksia. 

Reklamaatiot
Reklamaatiot kirjallisesti 14 vuorokauden kuluessa lehden 
ilmestymisestä. Lehden vastuu virheistä/ilmoitusten pois-
jäämisestä rajoittuu korkeintaan ilmoitus hintaan. 

Kustantaja ja julkaisija
Kiinteistöalan Kustannus Oy
on alan johtava ammattilehtien ja kirjallisuuden  
kustantaja. Sen muita tuotteita ovat mm.  
Suomen  Kiinteistölehti. www.kiinkust.fi 

Ilmestyy lehden joka numerossa, ja verkossa 24/7  
www.locuslehti.fi.

Koko Hinta

vaaka 80 x50 mm tai pysty 50x80 mm 1 200 € /vuosi

Hintoihin lisätään alv. 24 %

”Kysy ensin meiltä” -palveluhakemisto

Digimainonta

Uutiskirje ja verkkosivut, kysy lisää ilmoitusmyynnistä.


