
Kiitä kuluneesta 
vuodesta ja teet 
samalla hyvää!

Joulutervehdykset Aamulehdessä ja Aamulehti.fissä

Aamulehden jouluaattonumerossa 24.12.2016 voit välittää lämpimiä ajatuksia                               
yhteistyökumppaneillesi ja asiakkaillesi. Kiitä kuluneesta vuodesta ja viestitä rauhallisen 
joulun sekä riemukkaan uuden vuoden toivotukset. Joulutervehdyksen voit lisäksi välittää 
myös Aamulehti.fin kautta. Lehdessä Ilmoitukset sijoitetaan Aamulehden A-osaan omaksi 
kokoomakseen. Verkossa joulutervehdyksesi näkyy viikon ajan.

Tänä vuonna lahjoitamme 15 % Aamulehden joulutervehdysten ilmoitustuotoista 
Pirkanmaan omaishoitajien jaksamisen tukemiseen: tuemme Pirkanmaan 
omaishoitajat PIONI ry:tä, jota kautta lahjoitusvarat ohjataan omaishoitajien 
virkistystoimintaan.
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Lehdessä Ilmoitukset sijoitetaan Aamulehden A-osaan
saman otsikon alle omaksi kokoomakseen.

Aamulehden joulutervehdysten hinnoissa on huomioitu                      
-50 % alennus normaalihinnoista.

Hintoihin lisätään arvonlisävero.

Koko 5 x 180 pmm 2 x 365 pmm 3 x 180 pmm

Aineisto 254 mm x 180 mm 99 mm x 365 mm 150 mm x 180 mm

Hinta 3 700 € 2 920  € 2 180 €

Koko 2 x 180 pmm 2 x 134 pmm 2 x 88 pmm

Aineisto 99 mm x 180 mm 99 mm x 134 mm 99 mm x 88 mm

Hinta 1 440 € 1 070 € 700 €

Koko 3 x 42 pmm 2 x 42 pmm 1 x 42 pmm

Aineisto 150 mm x 42 mm 99 mm x 42 mm 47 mm x 42 mm

Hinta 510 € 340 € 160  €

Aamulehden 
Joulutervehdykset
Aamulehdessä joulutervehdykset  
julkaistaan lauantaina 24.12.2016.
Varaukset ja valmistettavat aineistot  
perjantaina 16.12. klo 12.
Valmiit aineistot tiistaina 20.12. klo 12.

Lehden aineisto
Valmiiksi aineistoksi hyväksytään vain sanoma-
lehtikelpoinen, painovalmis Adobe Acrobat PDF 
-tiedosto, eli

• PDF 1:1 koossa
• kuvien resoluutio 220 dpi
• CMYK -väreillä
• väriprofiili (CMYK) ISOnewspaper26v4
• värien yhteismäärä enintään 240 %

Verkkoon ei tarvita erillistä aineistoa.

Työveloitus
Aamulehdessä valmistettavien ilmoitusten hin-
toihin lisätään työveloitus 0,20 € mm+alv.

Aineiston toimitus
• Sähköposti: al-ilmoitukset@aamulehti.fi
• Linjasiirto: FirstClass-palvelin
• Internet: www.almamedia.fi/aineisto
• Postiosoite: Aamulehti, ilmoitukset,
  PL 327, 33101 Tampere

Lisätietoja
Aamulehden myyntipalvelusta
puh. 010 665 8105 tai omalta
yhteyshenkilöltäsi.

Joulutervehdykset verkossa 
Printti-ilmoitukset voidaan julkaista sellaisenaan Aamulehti.fin 
mainoskarusellissa. Erillistä aineistoa ei siis tarvita: Ilmoitukset 
pyörivät karusellissa Aamulehti.fin etusivulla ja artikkeleissa 
oikeassa palstassa. Ilmoitus laajenee, kun hiiren vie ilmoituksen 
päälle. Joulutervehdyksestä on mahdollista tehdä linkki omille 
verkkosivuille. 

Verkossa tervehdykset näkyvät 24.–30.12.
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Hinta 350 € / vk


