Mediakortti 2021
• energia • hankinnat • ilmastonmuutos • infra-ict • jätehuolto • kiinteistöt •
• kunnossapito • liikenne ja väylät • liikuntapaikat • maankäytön suunnittelu •
• maarakennus • paikkatiedot • rakentaminen • turvallisuus •
• uimahallit ja kylpylät • vesihuolto • viheralueet • ympäristö •
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76. ilmestymisvuosikerta

Kohderyhmä

Päätoimittaja: Markku Vento
Toimitus: toimitus@kuntatekniikka.fi

Kuntatekniikka tavoittaa kaikki kuntajohtajat sekä hallitusten ja valtuustojen
puheenjohtajat. Lisäksi lehteä lukevat muut alan vaikuttajat käyttäjistä päättäjiin
kunnissa ja kaupungeissa, yrityksissä, valtionhallinnossa sekä liitoissa ja yhdistyksissä.
Kuntatekniikka on myös jäsenlehti, jonka piirissä ovat Suomen kuntatekniikan
yhdistys, Kuntien putkimestarit, ja Suomen kaivamattoman tekniikan yhdistys.
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Kuntatekniikan keskimääräinen lukijamäärä on 9000 henkeä.
Päivittäinen uutisvirta löytyy osoitteesta kuntatekniikka.fi
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Ilmestyy toukokuussa 2021. Aineistot 16.4. mennessä.

Yhteystiedot
Ilmoitusmyynti ja liitteet: Mika Säilä mika.saila@totalmarketing.fi, puh. 050 352 3277
Kysy myös tarjoukset irtoliitteestä, liimatäplästä, lehden pussituksesta, puolikansista tai muista
markkinointimahdollisuuksista. Myös valmista aineistoa voi käyttää lehden liitteenä.
Työpaikkailmoitukset, varaukset ja tiedustelut: asiakaspalvelu@kuntatekniikka.fi
Asiakaspalvelu: asiakaspalvelu@kuntatekniikka.fi, puh. 050 599 6681
Kuntamarkkinoiden messulehteen liittyvät ilmoitustilavaraukset Kuntamarkkinoiden extranetissä.
Painopaikka: Printhaus Oy, puh 0400 191067
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Kuntatekniikka ilmoitukset
koko 		
2/1
1/1
2. ja 3. kansi
takakansi
1/2
1/2
1/4
1/4

mitat

hinta

430 x 280
215 x 280
215 x 280
215 x 250
95 x 255
195 x 125
95 x 125
195 x 60

4900
2950
3100
3300
1600
1600
990
990

Palveluhakemisto 90 x 80

työpaikkailmoitukset

430 x 280

215 x 280

aukeama

koko sivu
2. kansi
3. kansi

215 x 250

2800

1500
1500
800
800

palveluhakemisto
95 x 60

á 390 / nro

90 x 80

195 x 60
95 x 255

Hintoihin lisätään voimassa oleva alv.

195 x 125

95 x 125

takakansi

Tekniset tiedot
Lehden koko: 215 x 280 mm
Painoala: 195 x 255 mm
Palstan leveys: 45 mm
Palstoja: 4
Painomenetelmä:
offsetrotaatio
Rasteritiheys: mv ja 4-v. 60
Sidonta: stiftaus

Aineistovaatimus
Ilmoitukset toimitetaan aikakauslehtiasetusten mukaisena pdf-tiedostona 300 dpi:n resoluutiolla CMYK-muodossa. Tekstiä ei saa sijoittaa 5 mm
lähemmäksi sivun leikkausreunaa (julkaisukokoa). Kokosivun ja aukeaman ilmoituksissa on otettava huomioon 3 mm:n leikkausvara.
Ilmoitusaineistot: ilmoitukset@kuntatekniikka.fi, lisätiedot: 050 599 6681
Muista kuin valmiista digitaalisista aineistoista peritään erilliskorvaus 100 € +alv.

kuntatekniikka.fi bannerit ja työpaikkailmoitukset
Työpaikkailmoitus
Julkaisu pelkästään kuntatekniikka.fi –sivulla 300 € + alv.

960x120 px
Panoraama 950 € + alv / vko, seuraavat viikot 450 € + alv
Panoraama on karuselli, jossa voi olla samalla useampi banneri.
Boksi 700 € + alv / vko,
seuraavat viikot 550 €
+ alv

300x250 px

Pystybanneri
550 € + alv / vko, seuraavat viikot
400 € + alv

160x
600 px

Uutiskirje, banneri
Uutiskirje ilmestyy joka viikko, lukuunottamatta kesä- ja
joulutaukoa. Boksi 300x250 px, 500 € +alv / vko, seuraavat
viikot 300 € + alv.
Aineistovaatimus
Tiedostomuoto jpg tai animoitu gif-tai jpg-tiedosto. Uutiskirjeen bannerit staattisia kuvia. Tiedoston suosituskoko on
25 kt.

Sisältömarkkinointi Kuntatekniikan eri kanavissa
Advertoriaali printissä - lehtijutun muotoon kirjoitettu ja taitettu ilmoitus. Advertoriaaliin tulee selkeästi erottuva reunamerkintä ”ILMOITUS”.
Hinta: 1/1-sivu 1 950 € + alv tai 2/1-sivu 2 480 € + alv
Sisältömarkkinointi digissä - asiakkaan tuottama sisältö, joka julkaistaan verkossa kuntatekniikka.fi-sivustolla. Se voi sisältää tekstiä, kuvaa,
grafiikkaa ja videotuotantoa. Lisäksi blogista tehdään nosto etusivulle koossa 600x250 px. Tekstin maksimipituus on 6 000 merkkiä. Blogiin tulee
merkintä ”ILMOITUS ”. Hinta: 1 200 € + alv / viikko, seuraavat viikot 800 € + alv
Printti + digi - tehokas paketti eri kanaviin. Pyydä tarjous!
Edellä mainitut hinnat voimassa, kun aineisto tulee ilmoittajalta valmiina. Apua tekstien, kuvien ja videontuottamiseen on myös tarjolla ja hinta
arvioidaan tapauskohtaisesti. Pyydä tarjous: mika.saila@totalmarketing.fi

Maksuliikenne, peruutukset ja reklamaatiot
Maksun saaja: KL-Kustannus Oy
Pankki: Nordea Pankki Suomi Oyj
IBAN FI33 1572 3000 3319 18
BIC NDEAFIHH
Maksuehdot: 14 pv netto ja voimassa oleva viivästyskorko.

Hintoihin lisätään voimassa oleva alv. Peruutukset aineistopäivään
mennessä. Aineistopäivän jälkeen peruutetuista ilmoituksista veloitamme
50 % ilmoitustilan hinnasta. Huomautukset 14 vrk lehden ilmestymisestä.
Lehden vastuu virheistä rajoittuu enintään ilmoitushintaan.

