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Kiitos, että olette jo hyödyntäneet Kuntalehteä ja kuntalehti.fi:tä työpaikkailmoittelussa.
Tähän mediakorttiin olemme koonneet tarvittavat tiedot työpaikkailmoitteluun.

Kuntalehden aikataulu 2017
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6

18.5.

2.5.

Johtaminen, hankinnat
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Työ ja koulutus
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Sote ja maakunnat

11
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Asuminen ja ympäristö
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Yrittäjyys ja digi

13
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Sote ja maakunnat

Työpaikkojen ilmoituskoot ja -hinnat 1.1.2017 (+ alv)
Koko

Mitat

Hinta

1/1

215 x 280

4150

1/2

95 x 255

2750

1/2

195 x 125

2750

1/4

95 x 125

1750

1/4

195 x 60

1750

1/8

95 x 60

880

Hintoihin sisältyy nelivärivaakuna tai
logo sekä vienti kuntaliitto.fi-sivustolle.

kuntalehti.fi
Julkaisu kuntalehti.fi-sivulla
työpaikkailmoituksissa 450 € +
alv.
Julkaisu myös kuntatekniikka.fi
työpaikkailmoituksissa + 100 €
+ alv.
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Ilmoituskoot

Esimerkkejä ilmoituksista

95 x 60
880 euroa

215 x 280
4150 euroa

195 x 60
1750 euroa
95 x 255
2750 euroa

195 x 125
2750 euroa

95 x 125
1750 euroa
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