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ILMOITUSKOOT JA HINNAT
Hinnat sisältävät mainoksenne/ rivi-ilmoituksenne sekä painetussa että pdf-muotoisessa
Tampereen Lääkäriluettelossa 2022 Tampereen Lääkäriseura r.y. on voittoa tuottamaton
yhteisö, joten ilmoitushintoihin ei lisätä arvonlisäveroa.

LUETTELOMAINOKSET JA HINNAT
Palstaleveydet 1 palsta = 65 mm

2 palstaa = 135 mm

1/1 sivua: 2 x 205 pmm (= 410 pmm)
Hinta sisällössä muualla kuin määräpaikalla 2
250 € Kokosivuilmoitusten määräpaikat:
Etusisäkansi (1 kpl)
3 400 €
Sivu 3. (1 kpl)
3 300 €
Sivu 4. tai 5. (1 kpl)
2 680 €
Sivu 6. tai takasisäkansi (1 kpl)
2 480 €
1/2 sivua: 1 x 205 pmm tai 2 x 100 pmm (= 200 pmm)
Hinta sisällössä muualla kuin määräpaikalla 1 130 €
Ilmoittaja saa itse valita omalle toiminnalleen tai
tuotteelleen sopivan paikan luettelosta muualta paitsi
määräpaikoilta.
1/4 sivua: 1 x 100 pmm tai 2 x 47 pmm (= 100 pmm)
Hinta sisällössä muualla kuin määräpaikalla 585 €
Ilmoittaja saa itse valita omalle toiminnalleen tai
tuotteelleen sopivan paikan luettelosta muualta paitsi
määräpaikoilta.
1/8 sivua: 1 x 47 pmm
Hinta sisällössä muualla kuin määräpaikalla 298 €
Ilmoittaja saa itse valita omalle toiminnalleen tai
tuotteelleen sopivan paikan luettelosta muualta paitsi
määräpaikoilta.

IVI ILMOITUKSET JA HINNAT
a 300 merkkiä
a 1000 merkkiä

hinta: 128
hinta: 328 €

a 600 merkkiä
a 1500 merkkiä

hinta: 228 €
hinta: 428 €

LO O TAI VALOKUVA IVI ILMOITUKSEEN
Painoala 2,5 cm, kappalehinta 125€ / rivi-ilmoitus.
ANNE I ILMOITUS
Lääkäriseuran sivuille (
.tampereenlaakariseura.fi) anneri linkitetään ilmoittajan omille
verkkosivuille. Huom uvaresolutio 72 dpi ja tiedostomuoto jpeg. Tai gif.
oko vaihtoehdot: Peruskoko leveys 166 pikseliä (n. 5,9 cm) korkeus 85 pikseliä (n. 3 cm)
Hinta ilman luettelomainosta 88 €/kuukausi
uut koot: esim 2 peruskoko jne. sovitaan erikseen.
M
ALENNUKSET
oitte halutessanne ilmoittaa sekä mainoksella että rivi-ilmoituksella, jolloin saatte alennusehdot
seuraavasti:
2 kpl mainoksia ja/tai rivi-ilmoituksia 7 , 3 kpl tai enemmän 10 tai yli 3501 euron
yhteissummasta mainoksia ja/tai rivi-ilmoituksia 15
AINEISTOAIKATAULU
ivi-ilmoitukset on tarkistettava ja jätettävä sekä va miit mainosaineistot ja rivi-ilmoitusten logot
toimitetaan annettujen ohjeiden mukaisesti ainoastaan lääkäriseuran sivujen kautta marraskuun
loppuun mennessä (30.11.2021)
Käytettäessä 2021 vuoden luettelon mainosmateriaalia se on silti jätettää uudelleen o jeiden
mukaisesti. almistusta vaativat mainosaineistot on toimitettava 31.10.2021 mennessä osoitteeseen
pia.nieminen@gmail.com
MAKSUEH OT
14 pv netto ja laskutetaan luettelon ilmestyttyä tammi-helmikuussa 2022.
AINEISTON TOIMITUS JA AINEISTOVAATIMUKSET
lmoittaja vastaa ilmoitustensa tietojen oikeellisuudesta ja tarkistuksesta. Luettelotoimitus voi korjata
rivi-ilmoituksista virheelliseksi havaitsemansa tiedon tai muuttaa tekstiä luettelon taittoa ja annettuja
ohjeita vastaavaan muotoon. Luettelotoimitus ei vastaa tarkistamatta jätetyistä tai virheellisistä
ilmoitustiedoista. ivi-ilmoitukset ja mainosmateriaalit tulee jättää ohjeiden mukaisesti osoitteessa:
.tampereenlaakariseura.fi
uoden 2021 luettelon rivi-ilmoituksien muokkaaminen onnistuu sivujen kautta, ohjeiden
mukaisesti. ainosaineistojen tulee olla painovalmiita, painokelpoisia ja P -muodossa.
ärit
:nä. uvat 1:1, resoluutio 300 dpi. ontit konvertoitava. ivi-ilmoitusten logojen tulee olla
painovalmiita, painokelpoisia ja P -muodossa. oko: lev. ma 65 mm, kork. ma 25 mm. ärit
:nä, resoluutio 300 dpi. ontit konvertoitava.
Ilmoitusaineistot tulee toimittaa painokelpoisessa P
muodossa.

Tampereen Lääkäriseura ry Tampereen Lääkäriluettelo 2022 y teystiedot:
Lääkäriluetteloa ilmoituksia ja mainoksia koskevat tiedustelut:
Pia Nieminen, sähköpostilla pia.nieminen@gmail.com tai puhelimitse 040 778 8513 (arkisin mieluiten
klo 14-20 välisenä aikana)

