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Ilmoitusmyynti
		
		

Painos

Jukka Peussa
p. 044 237 2720
jukka.peussa(at)icloud.com
2500 kpl
+ teemakohtaiset lisäpainokset

		

Tekniset tiedot

Lehden koko:		
A4 (210 x 297 mm)
Palstojen lukumäärä: 3
Palstan leveys:		
56,5 mm
Painomenetelmä:
offset
Sidonta:		
stiftaus
Aineistomuoto:		
PDF, 300 dpi
Aineiston toimitus:
jukka.peussa(at)icloud.com
				

Ilmoitushinnat

Koko
1/1
1/2
1/4

mv
1 810 €
1 200 €
710 €

4-väri
2 080 €
1 590 €
870 €

Määräpaikkakorotus +10 %. Hintoihin lisätään ALV. Hinnat
edellyttävät painovalmista digitaalista aineistoa. Ilmoitusten valmistaminen laskutetaan erikseen. Liitehinnat ja
eripainokset sopimuksen mukaan.

Ilmestymisaikataulu ja teemat 2017
Nro

Ilmestyy

Varauspäivä Aineistopäivä

1

28.2.

30.1

ANALYTIIKKA, HYGIENIA &TUOTETURVALLISUUS
Lisäjakelu: ChemBio 29.–30.3. Helsinki

2

Maksuehdot: 14 pv netto
Toimitusehdot: Laeista, asetuksista tai viranomaisten toimenpiteistä aiheutuvat kustannuslisäykset korottavat hintoja vastaavasti määräysten voimaantulohetkestä lukien.

27.4.

28.3.

6.4.

VALMISTUS- JA LISÄAINEET & MATERIAALITEHOKKUUS
Lisäjakelu: Elintarvikepäivä 16.5. Helsinki

3

9.6.

12.5.

17.5.

TUOTEKEHITYS, PROSESSIT & PAKKAAMINEN

4

6.9.

11.8.

18.8.

KONEET, LAITTEET & KUNNOSSAPITO
Lisäjakelu: Elintarviketeollisuus messut 13.–14.9. Tampere

5

26.10.

28.9.

5.10.

VASTUULLISUUS & KIERTOTALOUS
ELINTARVIKETIETEIDEN SEURA 70 VUOTTA
Lisäjakelu: korkea- ja ammattikorkeakoulut

6

14.12.

17.11.

22.11.

TEOLLINEN INTERNET, LIIKETOIMINTA & KOULUTUS
Ilmoituskoot
jätä takakannen
yläreunaan
valkoinen
210 x 30 mm:n
tila
2/1 sivua
390 x 257 mm

Hankintaopas:

Aakkososa:
• yhteystiedot sisältyvät hintaan
• logo 250 €/kpl
Tuoteryhmäosa:
• tuoteryhmäotsikko 90 €/kpl
• tuote-/tuotemerkkiluettelo 45 €/tuoterivi
• logo 150 €/kpl

7.2.

2/1 sivua
420 x 297 mm
+ 3 mm leikkausvara

Takakansi
210 x 297 mm
+ 3 mm leikkausvara

1/1 sivua
180 x 257 mm

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

1/2 sivua vaaka
210 x 146 mm
+ 3 mm leikkausvara

1/2 sivua pysty
88 x 257 mm

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

1/4 sivua pysty
88 x 126 mm

Asiakkaan vastuu

Asiakas vastaa siitä, ettei asiakkaan tai sen käyttämän
mainostoimiston tilaama ilmoitus ole voimassaolevien
lakien, muun markkinointisäännöstön, viranomaisten ja
mainonnan itsesäätelyelinten määräysten ja hyvän tavan
vastainen.
Asiakas vastaa lisäksi siitä, että ilmoituksen julkaiseminen voi tapahtua kenenkään tekijänoikeutta tai muuta immateriaalioikeutta loukkaamatta. Asiakas on vastuussa ja
korvausvelvollinen mainontansa aiheuttamista vahingoista
kolmannelle osapuolelle ja/tai kustantajalle.

Lehden vastuu

Kustantaja (ETS) pidättää itsellään oikeuden olla julkaisematta ilmoituksia. Kustantaja ei ole myöskään vastuussa
ilmoituksissa luvatuista eduista.

Maksun saaja

Elintarviketieteiden Seura ry

Ilmoitusten peruuttaminen

Peruutukset varauspäivään mennessä. Tämän jälkeen tehdyistä peruutuksista veloitetaan koko ilmoitushinta.

Reklamaatiot

Reklamaatiot 14 vuorokauden kuluessa lehden ilmestymisestä kirjallisesti. Lehden vastuu virheistä tai ilmoituksen/
liitteen poisjäämisestä rajoittuu korkeintaan ilmoitushintaan.

Lehden tarkoitus

Kehittyvä Elintarvike -lehti on koko elintarvikealan kattava
suomalainen ammattilehti. Sen tarkoituksena on edistää
elintarvikealan kehitystä ja lujittaa yhteistyötä alan eri
tahojen välillä. Lehti ilmestyy kuusi kertaa vuodessa, ja
jokaisella numerolla on oma teema.
Päätoimittajan ja toimituspäällikön apuna ovat lehden
neuvottelukunta, avustajat, seuran hallitus ja jaostojen
johtoryhmät sekä toimituskunta, johon kuuluu vakituisia
jäseniä sekä vaihtuvia asiantuntijajäseniä. Neuvottelukunta koostuu alan vaikuttajista. Lehden avustajat ovat
elintarvikealan ammattilaisia.

Lehden lukijat

Lehden lukijat ovat elintarvikealan tutkimuksen, opetuksen, tuotekehityksen, tuotannon, laadunvalvonnan,
hygienian, oston ja markkinoinnin parissa toimivia asiantuntijoita, päälliköitä ja johtajia. Lehti palvelee myös alan
mikro- ja pk-yrityksiä.

Lehden tausta

Kehittyvä Elintarvike -lehteä julkaisee Elintarviketieteiden
Seura ry (ETS), joka on Suomen suurin elintarvikealan
yhdistys. ETS edistää erityisesti tutkimustiedon monipuolista soveltamista käytäntöön. Seura toimii yhdyssiteenä
tutkimuksen ja teollisuuden välillä. Toiminta kattaa elintarvikehygienian, -kemian, -teknologian ja -ekonomian sekä
ravitsemuksen ja biotekniikan alueet.
Kehittyvä Elintarvike -lehden kustantamisen lisäksi ETS
järjestää elintarvikealan koulutustilaisuuksia, organisoi
tutustumiskäyntejä alan laitoksiin sekä edistää elintarvike
alan tutkimusta mm. jakamalla stipendejä. ETS on mukana
järjestämässä mm. Elintarvikepäivää ja Kemian Päivien
elintarvikeseminaaria.
ETS:llä on kuusi jaostoa: Aistinvaraisen tutkimuksen
jaosto (ATJ), Elintarvikeanalytiikan jaosto (EAJ), Elintarvike
hygienian jaosto (EHJ), Elintarvikealan talous- ja markkinajaosto (ETMJ), Itä- ja Pohjois-Suomen jaosto (IPSJ) sekä
Prosessitekninen jaosto (PTJ). Paikallisseurana toimii Turun
Elintarviketutkijain Seura ry (TETS).

