Erikoisliite Hanaa 15/2021
Hanaa-lehden vuoden viimeisen numeron yhteydessä julkaistaan erikoisliite, joka tarjoaa tietoa ja vinkkejä autourheilun
harrastajille.

Liitteen ilmoitukset

Liite ilmestyy ajankohtana, jolloin ostetaan joululahjoja, päivitetään ajokalustoa ja -varusteita sekä tehdään päätöksiä ensi
kauden kilpailuihin ja sarjoihin osallistumisesta.
Liite soveltuukin erinomaisesti mm. tuote-esittelyihin, poistotuotteista ilmoittamiseen, kilpailujen ja sarjojen mainostamiseen tai tukijoiden kiittämiseen edelliskaudesta.

Julkaisija

Hanaa-media
Paippistentie 457
04170 PAIPPINEN
0400 245459

Jorma Mikkola
0500 490 812
jorma.mikkola@hanaa.fi
ilmoitukset@hanaa.fi

Aineistojen toimitus
ilmoitukset@hanaa.fi
Lisätiedot:
Johanna Jäminki
johanna.jaminki@hanaa.fi
050 300 5655

Ilmestymispäivä
17.12.
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Ilmoittajat voivat kasvattaa näkyvyyttään varaamalla useamman
ruudun.
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Ilmoituksille ei ole määräpaikkoja vaan Hanaa-lehti määrittelee ilmoitusten sijoituksen.
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Ilmoitusten koot ja hinnat (alv 0 %)

Ilmoitusmyynti

Aikataulu

Liitteen ilmoitussivut koostuvat
mainosruuduista. Kullekin sivulle
mahtuu yhteensä kahdeksan mainosruutua.

Aineistopäivä
7.12.

Varauspäivä
26.11.

Tekniset tiedot

Koko: 280 x 400 mm, painopinta-ala: 255 x 370 mm
Painomenetelmä: Offset-rotaatio
Kuvien resoluutio: Optimi 200 dpi, minimi 150 dpi
Väriprofiili: ISOnewspaper26v4.icc.
Rasteritiheys: 60 linjaa/cm
Paperi: 52 g erikoisvaalea sanomalehtipaperi, ISO 72
Ilmoitusaineisto ensisijaisesti pdf. Muut hyväksytyt tiedostot ai,
jpg ja tif.

Varaa paikkasi
erikoisliitteestä ja tavoita
aktiiviset autourheilijat
alk. 95 € + alv.

Ruutuja

Aineiston koko

hinta

1 kpl

126 x 90 mm

95 €

2 kpl, pysty

126 x 183 mm

190 €

2 kpl, vaaka

255 x 90 mm

190 €

3 kpl, pysty

126 x 275 mm

285 €

4 kpl, vaaka

255 x 183 mm

380 €

4 kpl, pysty

126 x 370 mm

380 €

6 kpl

255 x 275 mm

570 €

8 kpl (koko sivu)

255 x 370 mm

760 €

Liitteen advertoriaalit
Erikoisliite sisältää myös toimitukselliseen tapaan tehtyjä ilmoituksia eli advertoriaaleja.
Kun varaat vuoden 2022 Hanaa-lehdistä vähintään kuusi puolen
tai koko sivun ilmoitusta, saat kaupan päälle erikoisliitteeseen yhden vastaavan kokoisen ilmoituksen sekä advertoriaalin.
Advertoriaaleja varten asiakas toimittaa Hanaa-lehdelle ilmoituksessa käytettävät tekstit ja kuvat. Hanaa-lehti vastaa ilmoituksen
taitosta.

Suositukset advertoriaalien aineistoihin
Advertoriaalin koko
Puolikas sivu
Koko sivu

Tekstin merkkimäärä
2 500
3 500

Kuvien lkm.
2 kpl
4 kpl

