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✦ Vesihuollon osto-opas 2019 on nyt tekeillä, ja se valmistuu
toukokuussa. Varauksia voi tehdä seuraavia yhteystietoja käyttäen:
Marianne Lohilahti, puh. 040 708 6640 tai marianne.lohilahti@netti.fi
✦ Vesihuollon osto-oppaalla tavoitat varmasti ja edullisesti
vesihuoltoalan päättäjät. Nelivärinen A4-kokoinen opas jaetaan
vesihuoltoalan päättäjille, käyttövastaaville, ylläpitäjille,
suunnittelijoille sekä hankinnoista vastaaville kunnissa. Opas on esillä
useissa suurissa messutapahtumissa.
✦ Toukokuussa ilmestyvän oppaan tuote- ja palveluhakemistoa ovat
vuosien varrella kehittäneet lukuisat alan asiantuntijat kanssamme.
Tuote- ja palveluhakemiston lisäksi oppaasta löytyvät tuotemerkit
sekä vesihuoltolaitosten, uimahallien ja kylpylöiden yhteystietoja.
✦ Oppaan nettiversio löytyy osoitteesta:
http://vesiopas.kuntatekniikka.fi. Saat nettiin yrityksesi
ilmoituksen lisäksi logon ja linkin omille kotisivuillesi.
Omalla salasanallasi kirjaudut yrityksesi tietoihin ja päivität niitä
juuri silloin, kun itse haluat.
VESIHUOLLON OSTO-OPAS
27. vuosikerta
Myynti ja markkinointi
Marianne Lohilahti, gsm 040 708 6640
marianne.lohilahti@netti.fi

Julkaisija: KL-Kustannus Oy, Kuntatekniikka,
Toinen linja 14, 00530 Helsinki
ADVERTORIAALI
1/2 sivu 1600,- tai kokosivuna 2200,Advertoriaali on artikkelin muotoon tehty ”ilmoitus”, missä
saatte tuottaa juttua yrityksestänne ja tuotteistanne sekä
palveluistanne ja siinä voi olla myös kuvia.
Jos tarvetta, teemme advertoriaalin ilmoitukseksi valmiista
aineistoista edullisesti.

Myös
advertoriaaleja!

JULKAISUN TEKNISET TIEDOT
✦ Oppaan koko (mm): 210 x 297
✦ Painopinta-ala: 185 x 265 (210 x 297)
✦ Rasteritiheys: 70 linjaa
✦ Sidonta: Stiftaus

✦ Ilmoitusaineistot:
Ilmoitukset toimitetaan aikakauslehtiasetusten mukaisena
pdf-tiedostona, 300 dpi ja CMYK-muodossa. Tekstiä ei saa
sijoittaa 5 mm lähemmäksi sivun leikkausreunaa.
Koko sivun ilmoituksissa otettava huomioon 3 mm:n leikkuuvara.
Aineistot sähköpostilla osoitteeseen:
www.astehelsinki.fi/ilmoitukset
Lisätiedot: www.astehelsinki.fi, puh. 040 482 0579.
Muista kuin valmiista digitaalisista aineistoista peritään
100 euron erilliskorvaus.
Aineistopäivä: 24.4.2019
Julkaisuaika: Toukokuu 2019
HINNAT
Perustiedot Opas + Nettiopas 			
650 €
Sisältää:
– yrityksen nimen, logon, yhteystiedot sekä tuote-esittelytilaa
enintään noin 1 200 merkkiä, lisäksi veloituksetta
yrityksen nimen ja puhelinnumeron tuote/
palveluhakemistoon haluttujen otsikoiden alle
– nettioppaassa lisäksi linkin yrityksen omille kotisivuille ja 		
salasanan tietojen päivitystä varten
Mainosilmoitus 4-väri
1/1 sivu koko 210 x 297 				
1/2 sivu koko 185 x 130 tai 90 x 265 			
1/4 sivu koko 100 x 145 tai 90 x 130 			

2 200 €
1 500 €
950 €

Kannet
Takakansi koko 210 x 270 				
2. ja 3. kansi koko 210 x 297 			

3 200 €
2 300 €

Jättibanneri oppaan nettiversioon
728 x 90 px 300 € / vko, seuraavat viikot 150 € / vko
Hintoihin lisätään voimassa oleva arvonlisävero.

