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VIESTI KOHDERYHMÄÄN OSUU TARKASTI

K

ehittyvä Elintarvike on elintarvikealan ammatti
laisten oma lehti. Lehti menee jäsenetuna noin
tuhannelle Elintarviketieteiden Seuran jäsenelle.
Lisäksi lehteä tilataan elintarvikealan yrityksiin, tut
kimuslaitoksiin ja oppilaitoksiin. Lehti ilmestyy kuusi
kertaa vuodessa. Lehden painosmäärä on keskimäärin
2 200 kpl. Lisäpainoksia tehdään ammattitapahtu
mien yhteydessä, ja muista numeroista tehdään lisä
jakeluja teemojen pohjalta valituille ammattilaisille.
Erikoisnumeroilla on 500–3 000 kpl lisäpainokset.
Lehden lukijat ovat elintarvikealan tutkimuksen,
opetuksen, tuotekehityksen, laadunvalvonnan,
hygienian, tuotannon, prosessien, hankinnan, inves
tointien, myynnin, markkinoinnin ja viennin ammat
tilaisia. He toimivat asiantuntijoina, päällikköinä ja
johtajina. Suurin osa heistä toimii elintarviketeolli
suudessa, korkeakouluissa ja julkisella sektorilla.
Lehti palvelee myös alan pk- ja mikroyrityksiä.
Aikakauslehti on lukijan valinta. Kun lehti on
kädessä, sille on aikaa, ja lehden välittämät viestit
halutaan ottaa vastaan. Kehittyvä Elintarvike -lehti
on täsmällinen ja tarkasti osuva viestintäkanava
ammattilaiselle.

Paras lehti
elintarvikealan
ammattilaisille.
Siinä ovat uusimmat,
mielenkiintoisimmat
jutut omasta alasta.”
Nainen 32 v. yliopisto

Poimintoja lukijatutkimuksesta 2020
Työelämässä olevien lukijoiden työtehtävät
(n=149)

laboratorio

tutkimus

tuotanto, prosessit

opetus

osto,
hankinta,
investoinnit
myynti,
markkinointi,
vienti

yleisjohto

viranomaistehtävät
tuotekehitys
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Pidän siitä, että lehdellä on laaja kirjoittajakunta. Kun teksti tulee asiantuntijan
omasta kynästä, jutulla on oma uskottavuutensa.
Mies 36 v. vähittäiskauppa.

Aina mielenkiintoisia,
laadukkaita ja
ajankohtaisia juttuja.
Nainen 53 v. opetus

Ajankohtaisuus ja
hyvät teemat.
Paras ammattilehti
Suomessa.
Mies 35 v. elintarviketeollisuus

92 %

lukijoista antaa lehdelle arvosanaksi
8, 9 tai 10.

91 %

katsoo, että jutut ovat ammattitaidolla
tehtyjä, selkeitä ja ymmärrettäviä.

91 %

lukijoista kokee saavansa uutta tietoa tai
uutisen.

89 %

on sitä mieltä, että lehti antaa
julkaisijasta, Elintarviketieteiden
Seurasta, myönteisen kuvan.

86 %
82 %
72 %

lukijoista saa lehden kotiin postitettuna.
lukijoista lukee jokaisen numeron.
lukijoista on seurannut lehteä jo yli
5 vuotta.

67 %
61 %

lukijoista on 30−59-vuotiaita.

50 %

lukijoista tekee hankintapäätöksiä,
osallistuu hankintojen valmisteluun tai
rekrytointeihin.

33 %

lukijoista ilmoittaa, että Kehittyvä
Elintarvike -lehden jutut tukevat
ostopäätösten tekoa.

32 %

lehdistä kiertää 1−6 lukijalle.

kertoo lehdessä olleista jutuista
tuttaville tai kollegoille.
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KEHITTYVÄ ELINTARVIKE -LEHDEN
TEEMAT, AIKATAULUT JA ERIKOISJAKELUT 2021
1

2

3

ANALYTIIKKA & VALMISTUSAINEET
MEIJERITEOLLISUUS

TUOTANTO, ENERGIA &
TUOTEKEHITYS

PAKKAUKSET & ALIHANKINTA
AGROTEKNOLOGIA

Mainosten varauspäivä: 2.2.

Mainosten varauspäivä: 6.4.

Mainosten varauspäivä: 18.5.

Aineistopäivä: 9.2.

Aineistopäivä: 13.4.

Aineistopäivä: 25.5.

Lehti ilmestyy: 25.2.

Lehti ilmestyy: 29.4.

Lehti ilmestyy: 10.6.

Erikoisjakelut:
ChemBio Finland 2021
27.–28.4. Helsinki

Erikoisjakelut:
Elintarviketeollisuus-messut
19.–20.5. Tampere,
Elintarvikepäivä 18.5. Helsinki

Erikoisjakelut:
pakkausasiantuntijat, ostojohtajat,
Agronomiliiton jäsenet
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PUHTAANAPITO & MATERIAALI
TEHOKKUUS, LEIPOMOTEOLLISUUS

KUNNOSSAPITO & ROBOTIIKKA
LIHATEOLLISUUS

KOULUTUS, RAHOITUS &
MARKKINOINTI

Mainosten varauspäivä: 30.8.

Mainosten varauspäivä: 5.10.

Mainosten varauspäivä: 16.11.

Aineistopäivä: 7.9.

Aineistopäivä: 12.10.

Aineistopäivä: 23.11.

Lehti ilmestyy: 23.9.

Lehti ilmestyy: 28.10.

Lehti ilmestyy: 9.12.

Erikoisjakelut:
leipomot, laatujohtajat

Erikoisjakelut:
tehtaanjohtajat

Erikoisjakelut:
HR-päälliköt & pk-yritykset

Teemasivujen lisäksi jokaisessa lehdessä on Ajankohtaista, Ravitsemus & Terveys, Talous & Liiketoiminta, Lainsäädäntö sekä
Tiede & Tutkimus -palstat. Ilmoituksen voi laittaa halutunlaisen jutun yhteyteen, määräpaikkakorotus +10 % hintaan.

Lehdessä parasta ovat
ajankohtaiset jutut:
teknologia, lainsäädäntö,
ravitsemus, ympäristö.
Mies 56 v. elintarviketeollisuus

TEHOSTA MAINONTAASI YHDISTÄMÄLLÄ
PRINTTI, DIGI JA UUTISKIRJE JA SAAT
LAAJEMPAA PEITTOA MARKKINASTA.
KYSY MONIKANAVAINEN TARJOUS.

78 %
LUOTTAA LEHDESSÄ
ESITELTYJEN
TUOTTEIDEN JA
PALVELUIDEN LAATUUN.

69 %

LUKIJOISTA
PITÄÄ LEHTEÄ
AMMATILLISESTI
TÄRKEÄNÄ.

kehittyvaelintarvike.fi/mediatiedot
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MAINOSTEN KOOT

Takakansi 210 x 297 mm
+ 3 mm leikkausvara

Printtimainosten hinnat

1/1 sivu
210 x 297 mm
+ 3 mm leikkausvara

Aukeama 420 x 297 mm
+ 3 mm leikkausvara

jätä takakannen yläreunaan
valkoinen 210 x 30 mm:n tila

1/2 sivu vaaka
183 x 126 mm

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

1/2 sivu pysty
89 x 258 mm

1/2 sivu pysty
100 x 297 mm
+ 3 mm leikkausvara

koko

hinta (€)

takakansi

2 590

2. kansi

2 490

3. kansi

2 450

1/1 sivu

2 340

½ sivu

1 750

¼ sivu

960

Hintoihin lisätään alv 24 %.
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1/4 sivu vaaka
183 x 62 mm
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Hunajan laatua tulee varjella
Hunajan laatuvaatimukset on
määritelty hunajadirektiivissä
(2001/110/EY). Suomen Mehiläishoitajien Liiton määrittelemät
kriteerit kotimaiselle laatuhunajalle ovat direktiiviäkin tiukemmat.
Hunajaa ei tule kuumentaa
niin, että sen luontaiset entsyymit tuhoutuvat tai heikentyvät.

Diastaasi ja invertaasi ovat hunajan tuoreuden ja laadun kannalta
oleellisia entsyymejä. Muilla entsyymeillä on merkitystä hunajan
antimikrobisiin ominaisuuksiin.
Antimikrobit ominaisuudet ja
aromit voivat myös kärsiä kuumennuksen aikana. Linkouksen,
selkeyttämisen, siivilöinnin ja
pakkaamisen helpottaminen

edellyttää kuitenkin hunajan lämmittämistä. Korkeampia lämpötiloja käytetään juoksevan hunajan
valmistuksessa.
Prosessoinnin jälkeen hunajan diastaasientsyymin aktiivisuuden pitää olla vähintään kahdeksan Schade-asteikolla ja hydroksimetyylifurfuraalin pitoisuuden (HMF) alle 40 mg/kg. HMF:ää

syntyy Maillardin reaktiossa sosäilytysaikerin hajotessa.
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nikoinnin jälkeen hunajasta voi tulla myös
kirkkaampaa ja läpinäkyvämpää kuin kuu-

kilon käsittelyerille soveltuvia laitteistoja
on kuitenkin tiettävästi saatavilla5. l
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Menestyksen makujen
rakentaja

ELINTARVIKEALA

N VAHVA OSAAJA

Koko tuotantolinja
þ
þ

Suunnittelu ja projek
tinjohto
Sekoittajat ja myllyt

Levypakastinjärje
stelmät
Monipäävaa’at
Nostimet ja kippau
slaitteet

þ
þ
þ

þ

räätälöitynä

Kuljettimet ja siilojä

rjestelmät
Metallinilmaisimet
Röntgentarkastusl
aitteet
Pesukoneet

þ
þ
þ
þ

Desinfiointilaittee

t

 Mottisenkatu

3, 67700 Kokkola
 020 728 0680
 info@mesmec.fi
 www.mesmec.fi

Tavataan FoodTe
c-messu
11.–12.3. osastol illa Helsingissä
lamme 3a29!

JTJ-SALES
Koneet, laitteet ja
tarvikkeet
elintarviketeolli
suudelle.

1/4 sivu pysty
89 x 126 mm
Tuotan

to, Pak

kaukse

t & Ma

teriaali

tehokk

uus

33

Soita 020 7780 510
jtj@jtj-sales.fi | www
.jtj-sales.fi
Tuotanto, Pakkau
kset
& Materiaaliteh

okkuus

47
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KAUPALLISET ARTIKKELIT

K

aupalliseksi artikkeliksi kutsutaan toimitukselliseen tapaan
tehtyä mainosta, joka ulkoisesti muistuttaa tavallista lehti
juttua. Lukijan on voitava erottaa toimituksellinen sisältö ja
mainonta toisistaan. Tunnistettavuus helpottuu, kun kaupalli
nen artikkeli merkitään tunnistetekstillä ”Kumppanisisältö”.

PRINTTILEHDESSÄ kaupallinen artikkeli on yhden sivun tai
aukeaman kokoinen.

DIGITAALINEN kaupallinen artikkeli julkaistaan kehittyva
elintarvike.fi-sivuston etusivulla, uutisten joukossa. Kumppani
sisältö näkyy lehtien julkaisuvälin ajan (1,5–3 kk) verkkosivujen
etusivulla kiinnitettynä ylös juttusyötteeseen.
Se on nopea, tehokas ja edullinen tapa tuoda esiin tuote,
palvelu, yritys, tapahtuma tms. Etusivulta juttu aukeaa omaksi
artikkelisivukseen, kuten muutkin artikkelit. Siihen voi lisätä
linkkejä esimerkiksi omille sivuille. Verkkosivusto on responsii
vinen, eli artikkelit ovat sulavasti käytettävissä kaikilla laitteilla.
Digitaalinen kaupallinen artikkeli on esillä kerran myös uutis
kirjeessämme.

LUKIJOISTA

KAUPALLISTEN ARTIKKELIEN HINNAT
Kooltaan yhden sivun painovalmiin kaupallisen artikkelin
hinta printissä on 2 340 € + alv.
Aukeaman hinta kaupalliselle artikkelille printissä on
3 510 € + alv.
Digiartikkeli verkkosivulla + nosto uutiskirjeessä on
990 € + alv.
Printtiaineiston rinnalla kannattaa hyödyntää sisältöä
tukevaa Kumppanisisältö-juttua verkkosivuilla ja
uutiskirjeessä. Artikkelipaketin hinta on 2 715 € + alv
	- sivun kaupallinen artikkeli printissä
	- digitaalinen kaupallinen artikkeli lehden verkkosivuilla
	- nosto uutiskirjeessä
Hinnat sisältävät verkkoaineistojen näkyvyyden raportoinnin.
Hinnat ovat paino/julkaisuvalmiille kaupallisille artikkeleille.
Mainoksen suunnittelusta, kirjoittamisesta, editoinnista ja esi
merkiksi kuvien hankkimisesta veloitetaan erikseen, kustan
nuksista riippuen.

66 % KOKEE SAAVANSA LEHDEN JUTUISTA HYÖTYÄ TYÖTEHTÄVIINSÄ.

Tämä on esimerkkikuva
kaupallisesta artikkelista
etusivulla. Klikatessa artikkeli
avautuu omalle sivulle kuten
muutkin syötteen artikkelit, ja
siihen voi lisätä linkkejä. Etusivulla
näkyy termi Kumppanisisältö ja
mainostajan nimi, kaupallisen
artikkelin otsikko ja
jutun ensimmäiset
500 merkkiä.
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TUOTE- JA PALVELUHAKEMISTO,
HANKINTAOPAS

P

rinttilehdessä julkaistaan han
kintaopas jokaisessa numerossa.
Siinä on tuote- ja palveluhake
misto kategorioittain ja lisäksi hake
misto yrityksistä aakkosjärjestyksessä.

HANKINTAOPAS
ASIANTUNTIJAPALVELUT

ENVIROVET OY
– elintarviketurvallisuuden auditoinnit
ja koulutukset

TUOTERYHMÄOSA:

FOODWEST OY
– ideointi
– kuluttajaymmärrys, markkinatutkimus
– tuotekehitys
– konseptikehitys
– sopimusvalmistus / -pakkaaminen
– laatu, vastuullisuus ja elintarvikelainsäädäntö
– tuotetietopalvelu (pakkausmerkinnät,
Synkka, Jamix)
– ravitsemusasiantuntijapalvelut
– Food Service asiantuntijapalvelut

HANKINTAOPAS

tuotekategoriaotsikko 90 €/kpl
tuote-/tuotemerkkiluettelo
45 €/tuoterivi
logo 150 €/kpl

yhteystiedot sisältyvät hintaan
logo 250 €

SATAFOOD KEHITTÄMISYHDISTYS RY
– elintarvikealan kehityspalvelut
– ympäristöteknologian palvelut

SWECO OY
– elintarvike-, kontaktimateriaali- ja
kemikaaliturvallisuuspalvelut
– ISO 22000, FSSC ja BRC -järjestelmät
– HACCP riskikartoitukset
– elintarvikelainsäädäntö
– kiertotalous
– toimitusketjun hallinta
– koneturvallisuus

Tiedot digihankinta
oppaassa
Digi-ilmoitukseen kuuluvat samat
tiedot kuin printti-ilmoituksessa
on. Ilmoitukseen liitetään aktiivinen
linkki ilmoittajan verkkosivulle.
Hinta:
Digihankintaoppaassa ilmoitus
vuodeksi maksaa 490 € + alv.
Perushinta sisältää logon, yhteys
tiedot, linkin, yhden tuotekatego
rian ja korkeintaan 10 tuotetta.
Printti + digi-ilmoituspaketin hinta:
printti-ilmoitus + 20 %.

INFORMA OY
Tillinmäentie 1 B
02330 Espoo
Puh. +358 207 208 200
email informa@informa.fi
www.informa.fi

VAAKATALO OY
– laaja valikoima vaakoja
– anturit ja punnituskomponentit
– varaosat ja huolto

– elintarvikelainsäädäntö

MEDFILES OY
– elintarvikelainsäädäntö
– tutkimus & kehitystyö
– kliiniset tutkimukset

OY ATLAS COPCO
KOMPRESSORIT AB
– kaasu- ja paineilmakompressorit,
jälkikäsittelylaitteet, typpigeneraattorit
sekä alipaine-, energiantalteenotto-,
energiansäästö- ja etävalvontaratkaisut

BUSCH VAKUUMTEKNIK OY
– tyhjiöpumput

CORTEX OY
– leipomo- ja pakkauskoneet
– merkintälaitteet
– pakkausmateriaalit

NET-FOODLAB OY
- BRC Food, FSSC ja IFS-konsultointi
- Gap-auditoinnit
- HACCP- ja auditointikoulutukset
- FINAS-akkreditoitu laboratorio
- säilyvyystutkimukset

RE GROUP
– asiantuntijapalvelut
– projektijohtopalvelut
– tuotantotekniikka ja logistiikka
– arkkitehtuuri ja rakennetekniikka
– LVIA- ja sähkötekniikka
– kylmätekniikka

DOSETEC EXACT OY
(VAAKAKOSKINEN)
– punnitus- ja annostelujärjestelmät
– säiliövaa’at
– lattiavaa’at
– pöytävaa’at

VESANTTI OY
– lihavalmiste- ja valmisruokateollisuuden koneet

SOFTWARE POINT
Laboratorion tiedonhallintajärjestelmiä
laadunvarmistukseen, tuotekehityseen
ja palveluanalytiikkaan – LabVantage LIMS

MEDIQ SUOMI OY
– hometoksiinimä
– allergeenimääri
– mikrobiologiset
– elintarvikkeiden
– elatusainekeitti
maljanvalulaitte
– laboratoriolaitte

NET-FOODLAB O
– hygieniatestit
– allergeeni- ja ho
– Hygiena -lumino
– mikrobispesifis
– Biosystems Foo
Chemical)

PAKK

AMMERAAL BELTECH OY
– elintarviketeollisuuden hihnat

MAKERY OY
– kuluttaja- ja markkinaymmärrys
Suomessa ja kansainvälisesti
– konsepti- ja tuotekehitys

TOKAP SERVICE
Elintarviketeollis

LABORAT

JAUHETEKNIIKKA OY
– jauheiden annostelulaitteet
– nesteiden annostelulaitteet
– suursäkkien tyhjennyslaitteistot
– raaka-aineiden annostelujärjestelmät

KARI NEVALAINEN OY
tuotemerkinnän koneet ja laitteet
– etikettitulostimet
– aplikaattorit
– käsimerkintälaitteet
– etiketit, tarvikkeet

LIARK OY
- arkkitehtisuunnittelu ja
pääsuunnittelijatehtävät

METROPOLILAB OY
- Suomalainen elintarvike-, vesi- ja
ympäristölaboratorio
- Elintarviketutkimukset omavalvonnan,
viranomaisvalvonnan ja tuotekehityksen tueksi

L

TT-TÄRYLAITE OY
– RST tärymoottorit ja PI-täryt
– tärykuljettimet ja -seulat
– täryputket – pölynhallintaan
– siilotäryt

KONEET, LAITTEET JA
VOITELUAINEET

BEDIKA OY
– elintarviketeollisuuden koneet
– pakkauskoneet ja –materiaalit

ehden verkkosivuilla on
hankintaoppaan digiversio.
Sivuston käyttäjä voi tehdä
hakuja kategorioittain ja siirtyä suo
raan mainostajan sivustolle klikkaa
malla hakutulosta.

FUCHS OIL FINLAND OY
– elintarvikelaatuiset Cassida voiteluaineet

SEFO-KONSULTOINTI
– Elintarvikehygienian perusteet-kirja,
suomi, ruotsi, englanti, arabia, espanja,
venäjä, kiina, thai, turkki ja viro

Tiedot printti
hankintaoppaassa

TIEDOT MYÖS AAKKOSOSAAN:

KUNN

TUOTERYHMÄOSA

SUOMEN COBRA SYSTEMS OY
– ALPHA MANAGER -toiminnanohjaus
– elintarviketeollisuuden ja -tukkujen
logistiset kokonaisratkaisut
KLÜBER LUBRICATION NORDIC A/S
– elintarvikehyväksytyt voiteluaineet
– teollisuuden voiteluaineet

KOMETOS OY
– komponenttiannostelijat
– nesteannostelijat
– rasianpurkajat

LINEPACK OY
- Pakkauskoneet
– metallinilmaisimet
– merkintälaitteet
– vaa'at
– ruoka-annostelijat
- kuljettimet

MEKITEC OY
– laadunvalvontajärjestelmät
MULTIVAC OY
– pakkauskoneet
– etiketöintikoneet
– siivutuskoneet
– monipäävaa’at
– tarkastusvaa’at
– metallinilmaisimet
– röntgenlaitteet
– robotiikka

– CSB-ohjelmistojen edustus

UMBRELLA INTERACTIVE
- Omavalvonta, elintarviketurvallisuusjärjestelmä digitaalisesti
- Mobiilikirjaukset: valvontakohteissa,
todennuksista
- ISO 22000, 9001, 14001, 45001, FSSC,
IFS ja BRC laadinta

KEMIKAALIT JA
HYGIENIARATKAISUT

KHYGIENELAB FINLAND OY
– Dycem-hygieniamatot
– UVC-pinta- ja ilmahygieniaratkaisut
– Aktiivihappi-ilmahygieniaratkaisut

KIILTOCLEAN OY
– elintarviketeollisuuden pesu- ja
desinfiointiaineet
– pesu- ja annostelujärjestelmät
– hygieniakartoitukset ja -koulutukset

AMCOR FLEXIBL
– VALKEAKOSKI
– vakuumi- ja suo
elintarviketeolli

AURAPRINT OY
– tarrat, etiketit ja

DUNI OY
– pakkauskoneet
– ekologiset kerta

FAERCH A/S
– CPET-, AMPETskinpack -rasia

HAGSON-PROVIT
– muovi- ja maus
– prosessi- ja pak
– hygienialaitteet
– mausteseokset

INFORMA OY
– etiketit, tarrat,
vikkeet
– merkintä- ja tie
teollisuuteen
– huolto- ja ylläpi
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MAINOKSET
LEHDEN
VERKKOSIVULLA
BANNERIMAINOKSET verkkosivuilla näkyvät
aikaperusteisesti, pääsääntöisesti printtilehtien
julkaisuvälin ajan (1,5–3 kk).

Mainosten koot ja hinnat (€)
Boksi

300 x 250 px

390

Suurtaulu

140 x 300 px

390

Artikkeli

568 x 250 px

990

Tapahtuma

570 x 355 px

490

Digihankintaopas

Katso s. 7

490

KAUPALLISIA ARTIKKELEITA on esitelty edellä omana
kokonaisuutena sivulla 6. Verkossa olevan kaupallisen
artikkelin kuvan koko on 568 x 250 px.

TAPAHTUMAKALENTERIIN on koottu ruoka-alan ammat
titapahtumia Suomessa ja ulkomailla. Kalenterissa voi mai
nostaa esimerkiksi messuja, seminaareja, konferensseja,
kilpailuita ja koulutuksia. Maksetut mainokset näkyvät
kalenterissa ensimmäisenä, muutoin tapahtumat järjesty
vät kronologisesti ja sivustolla kävijät voivat tehdä kalente
riin hakuja.
Mainos kalenterissa näkyy siihen asti, kun tapahtuma on tai
korkeintaan kaksi kuukautta. Kuvan koko kalenterissa on
570 x 355 px. Lue lisää -painikkeen kautta avautuu tapahtu
man sivu, johon voi laittaa esimerkiksi tapahtuman esittelyn
ja/tai ohjelman. Kalenterin pääkuva skaalautuu myös tapah
tumasivulle.
Mainos tapahtumakalenteriin maksaa 490 € + alv.
Hinta sisältää yhden noston tapahtumasta uutiskirjeessä.
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UUTISKIRJE – MAINOSPAIKAT JA HINNAT
Ilmoita kustannustehokkaasti yli 1 600 elintarvikealan korkeakoulutetulle ammattilaiselle. Uutiskirje on suosittu keino täsmämarkki
nointiin esimerkiksi koulutuksista, tapahtumista ja avoimista työpaikoista ilmoittamiseen. Uutiskirje kertoo ajankohtaiset uutiset
printtilehtien ilmestymisten välillä. Uutiskirje ilmestyy 1−2 kertaa kuukaudessa, tarpeen mukaan.

BANNERI uutiskirjeessä voi olla esimerkiksi tapahtuma- tai rekrytointi-ilmoitus. Sen koko on 564 x 212 px ja se maksaa 375 € + alv.
Bannerin valmistamisesta veloitamme 40 € + alv, kun kuva ja tekstit ovat valmiina. Banneriin lisätään linkki ilmoittajan verkkosivulle.

REKRYTOINTIPAKETTI
Ilmoita avoimesta työpaikasta elintarvikealan ammattilaisille ja opiskelijoille.
Uutiskirje ja verkkosivusto tavoittaa erityisesti elintarvikealan tutkimuksen,
opetuksen, tuotekehityksen, laadunvalvonnan, hygienian, tuotannon, prosessien,
hankinnan, investointien, myynnin, markkinoinnin ja viennin ammattilaisia.
He toimivat asiantuntijoina, päällikköinä ja johtajina. Suurin osa heistä toimii
elintarviketeollisuudessa, korkeakouluissa ja julkisella sektorilla.

LUKIJATUTKIMUKSEN
2020 MUKAAN
LEHDEN LUKIJAT
TOIVOVAT TYÖPAIKKA
ILMOITUKSIA LEHDEN
VERKKOSIVUILLE.

Hinta monikanavaiselle työpaikkailmoitukselle on 700 € + alv.
banneri verkkosivujen etusivun oikeassa laidassa
banneri paljon luetun nimityksiä-palstan yhteydessä
banneri nosto uutiskirjeessä
postaus lehteä julkaisevan Elintarviketieteiden Seuran LinkedIn-, Twitter- ja Facebook -kanavassa.

LIITTEET
Lehden väliin voi lisätä erilaisia liitteitä. Hinta sisältää liitteistyksen irtoliitteenä, liimatipalla tai tarralla.
Pyydä tarjous liitteiden pussituksesta ja liitteistä mainosmyynniltämme. Hinnat alkaen 1 500 €.

AINEISTON TOIMITUS
PRINTTI

VERKKO

Lehden koko: A4 (210 x 297 mm)

Kuva-aineistot: jpg/png/gif

Painomenetelmä: offset

Bannerin maksimikoko 40 kt

Sidonta: stiftaus

Tekstit: docx

Aineistomuoto: painovalmis pdf

Aineisto pitää toimittaa vähintään viisi (5) arkipäivää
ennen kampanjan alkua.

Kuvien resoluutio vähintään 300 dpi
Väriprofiili: CMYK
Lähetysosoite:
aineisto.marikivi@gmail.com ja
hannu.pyykko@mediabookers.fi

Lähetysosoite:
toimitus@kehittyvaelintarvike.fi ja
hannu.pyykko@mediabookers.fi

10

JULKAISIJA
Elintarviketieteiden Seura ry
PL 115, 00241 HKI
info@ets.fi
PÄÄTOIMITTAJA, TOIMINNANJOHTAJA
Laura Hyvärinen, 040 1677 425
laura.hyvarinen@kehittyvaelintarvike.fi
TOIMITUSPÄÄLLIKKÖ
Pirjo Huhtakangas, 040 822 1370
pirjo.huhtakangas@kehittyvaelintarvike.fi
MAINOSMYYNTI JA KAUPALLINEN YHTEISTYÖ
Hannu Pyykkö, 050 2250
hannu.pyykko@mediabookers.fi
TAITTAJA
Mari Kivi
aineisto.marikivi@gmail.com
PAINOTALO

Punamusta, Forssa

ALENNUKSET, MAKSUEHDOT JA PERUUTUKSET
Painetun lehden mainoksista alennus mediatoimistoille on 15 %. Yleinen maksuaika 14 pv
netto. Kirjalliset peruutukset varauspäivään mennessä ja verkkomainosten osalta viisi
arkipäivää ennen kampanjan alkua. Tämän jälkeen tehdyistä peruutuksista veloitetaan
koko mainoksen hinta. Reklamaatiot kirjallisesti 14 vuorokauden kuluessa ilmestymi
sestä. Lehden vastuu virheistä tai mainoksen/liitteen poisjäämisestä rajoittuu korkein
taan mainoksen hintaan.
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 immateriaalioikeuksia eikä ole
lainsäädännön tai markkinointisäännöstön tai hyvän tavan vastainen. Asiakas on vas
tuussa ja korvausvelvollinen mainontansa aiheuttamista vahingoista kolmannelle osa
puolelle ja/tai julkaisijalle.
LEHDEN VASTUU
Julkaisija (ETS) pidättää itsellään oikeuden olla julkaisematta mainoksia. Julkaisija ei
myöskään ole vastuussa mainosten tiedoista tai niissä luvatuista eduista. Oikeus media
kortin ja siinä esitettyjen tietojen muutoksiin pidätetään.

