
Harrasteliitteen
jättijakelu tulee 2.1. 
– varaa paikkasi nyt!

Huippusuosittu                    
Harrasta& luo -teemalehti 

jaetaan Tampereelle ja 
ympäristökuntiin 

jättijakeluna 2.1.2017
Lehti jaetaan ensimmäistä kertaa                
150 000 kappaleen jättijakeluna: 
Aamulehden tilaajien lisäksi lehden 
saavat kaikki Tampereella, Kangasalla, 
Nokialla, Ylöjärvellä ja Lempäälässä 
asuvat.

Lisää silmäpareja verkosta!
Digitaalisista palveluistamme saat lisäpotkua
kampanjaan. Aamulehti.fissä saat viestisi kerralla
kaikille pirkanmaalaisille ja Alma-verkostossa voit
puolestaan kohdentaa viestisi valitulle kohderyh-
mälle. Tavoitteletko esimerkiksi 25-44-vuotiaita
lapsiperheellisiä pirkanmaalaisia tai terveydestä,
kuntoilusta ja hyvinvoinnista kiinnostuneita nai-
sia? Alma-verkostossa viestisi tavoittaa kohde-
ryhmäsi – ilman hukkakontakteja.

Kokeile jotakin uutta!
Laajenna näkyvyyttä sisältömarkkinointirat-
kaisulla. Tavallisen ilmoituksen sijaan voit tehdä
puolikkaan tai kokosivun ilmoituksesta adverto-
riaaliartikkelin. Artikkeli on mahdollista julkaista
myös nettisivuillamme tai siitä voidaan jalostaa
videosisältöä aamulehti.fihin kymmenille tuhan-
sille silmäpareille. Tiimimme auttaa jokaisessa
stepissä.

mainosmyynti.aamulehti.fi/harrasta
Mediatiedot 2017

Katso selkokielinen infopakettimme  
sisältömarkkinoinnista ja ota  
digiyleisö haltuun kertaheitolla. 
→ mainosmyynti.aamulehti.fi

Älä missaa! Ilmoituspaikkojen varaukset
Harrasta & Luo -teemalehteen 15.12.
mennessä.



mainosmyynti.aamulehti.fi/harrasta
Mediatiedot 2017

Harrasta & luo lehden esimerkkikoot ja hinnat

Hinnoissa on jo huomioitu -60 % alennus
Aamulehden perushinnoista.

Koko 5 x 365 5 x 180 2 x 365 3 x 180 
Aineisto 254 x 365 mm 254 x 180 mm 99 x 365 mm 150 x 180 mm
Hinta 5 940 € 2 930 € 2 312 € 1 726 €

Koko 5 x 88 mm 2 x 180 3 x 88 5 x 42
Aineisto 254 x 88 mm 99 x 180 mm 150 x 88 mm 254 x 42 mm
Hinta 1 433 € 1 140 € 847 € 780 €

Koko 2 x 88 1 x 180 2 x 42 1 x 42
Aineisto 99 x 88 mm 47 x 180 mm 99 x 42 mm 47 x 42 mm

Hinta 554 € 538 € 269 € 126 €

Harrasta & luo
Aikataulut
Varaukset ja valmistettavat aineistot       
to 15.12. klo 12 mennessä 
Valmiit aineistot ma 19.12. klo 12 
mennessä

Työveloitus
Aamulehdessä valmistettavien ilmoitus-
ten hintoihin lisätään työveloitus 0,20 €
mm+alv.

Digitaalinen aineisto
Valmiiksi aineistoksi hyväksytään vain
sanomalehtikelpoinen, painovalmis Adobe
Acrobat PDF -tiedosto, eli
• PDF 1:1 koossa
• kuvien resoluutio 220 dpi
• CMYK -väreillä
• väriprofiili (CMYK) ISOnewspaper26v4
• värien yhteismäärä enintään 240 %

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

PL 327, 33101 Tampere

Lisätietoja
mainosmyynti.aamulehti.fi/harrasta
tai pirauta 010 665 8105.

Hintoihin lisätään arvonlisävero. 

Esimerkkikampanja Alma-verkostossa:
Näkyvyys parhailla paraatipaikoilla sekä tietokoneilla että
mobiilissa, yhteensä 30 000 mainosnäyttöä, kohdennettu 
valitsemallesi yleisölle
Hinta 650 € (norm. 810 €)




