MEDIATIEDOT 2020
NIVELTIETO on valtakunnallinen
nivelrikkoon ja tekoniveliin keskittynyt julkaisu. Lehteä lukevat sekä

itse nivelongelmaiset että alan ammattilaiset.
Nivelrikkoa esiintyy yli miljoonalla suomalaisella. Niveltiedon aiheet kattavat nivelsairauksien
koko kirjon alkaen ennaltaehkäisystä ja jatkuen tekonivelleikkauksen jälkeiseen aikaan.
Lehti antaa ohjeita ja tukee sairastavaa kaikissa vaiheissa. Lehden oman toimituksen ohella
kirjoittajakuntaan kuuluvat maan johtavat alan
tutkijat, professorit ja lääkärit – unohtamatta
itse sairastavien omia kertomuksia.

AIKATAULU
Numero
1/2020
2/2020
3/2020
4/2020

Aineisto
31.1. JUHLANUMERO
30.4.
31.7.
30.10.

Ilmestyy
pe 28.2.
pe 29.5.
pe 28.8.
pe 27.11.

ILMOITUSKOOT JA -HINNAT
Sivuja
Koko mm
Hinta
1/1
210 x 267 Takakansi
3 500 €
1/1
210 × 297*
3 200 €
1/2 vaaka
180 × 130
1 900 €
1/2 pysty
90 × 255
1 900 €		
1/4 vaaka
180 × 65
1 100 €
1/4 pysty
90 × 130
1 100 €
* Sivun yli menevän ilmoituksen leikkausvara 3 mm
Takakannen koossa huomioitu 30 mm Inkjet-tila
1/4 sivu
180 x 65
1/1 sivu
210 x 297
+ 3mm

1/2 sivu
180 x 130

LEHDEN KOKO

A4, 52 sivua, kokonaan nelivärinen

ILMOITUSVARAUKSET
SAARSALO OY
Santeri Selin 044 238 0511
santeri.selin@saarsalo.fi

AINEISTO

• painolaatuinen pdf-tiedosto (cmyk)
• kuvatiedosto (CMYK, resoluutio 300 dpi)
• Painopintaan sijoitettaviin ilmoituksiin ei
leikkausvaroja

MAKSUEHTO
• laskutus, 14 pv netto

PERUUTTAMINEN

Viimeistään viikkoa ennen materiaalin
jättöpäivää.
1/2
sivu
90 x
255

REKLAMAATIO
1/4
sivu
90 x
130

Reklamaatiot tehtävä 14 vuorokauden sisällä
lehden ilmestymispäivästä. Lehden vastuu rajoittuu enintään ilmoituksen hintaan. Niveltieto ei vastaa poisjääneistä tai vääristä tiedoista.
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