Mediakortti 2020
JÄSENLEHTI

PAKETTI 1300 €
Turun Seudun Ekonomit ry:n jäsenlehti
ilmestyy neljä kertaa vuodessa.
Lehti lähetetään koko jäsenistöllemme:
tavoitat sillä noin 2400 ekonomia!
Lisäksi lehti postitetaan valtakunnallisesti
25 ekonomiyhdistyksen hallitukselle.
Sähköinen lehti lähetetään sekä
jäsenillemme että Turun kauppakorkeakoulun opiskelijoille. Lehti on luettavissa
myös yhdistyksemme kotisivuilla.

• Kaksi koko sivun mainosta (210 x 297 mm)
kahdessa lehdessä tai yksi aukeaman mainos
(420 x 297 mm) yhdessä lehdessä
• Banneri yhdistyksen kotisivuilla kolme
kuukautta

PAKETTI 700 €
• Kaksi puolen sivun mainosta (105 x 297 mm tai
210 x 148 mm) kahdessa lehdessä tai yksi
koko sivun mainos (210 x 297 mm) yhdessä
lehdessä
• Banneri yhdistyksen kotisivuilla kolme
kuukautta

LEHDEN AINEISTOPÄIVÄT
1/2020 Aineisto päätoimittajalle viimeistään
3.11.2019, ilmestyy viikolla 6
2/2020 Aineisto päätoimittajalle viimeistään
27.3.2020, ilmestyy viikolla 18
3/2020 Aineisto päätoimittajalle viimeistään
12.6.2020, ilmestyy viikolla 34
4/2020 Aineisto päätoimittajalle viimeistään
25.9.2020, ilmestyy viikolla 44

ILMOITUS 350 €
• Yksi puolen sivun mainos (105 x 297 mm tai
210 x 148 mm) yhdessä lehdessä

ILMOITUS 150 €
• 1/8 sivun mainos (90 x 65 mm) yhdessä lehdessä

SÄHKÖINEN UUTISKIRJE

ILMOITUS 250 €

Turun Seudun Ekonomit ry:n sähköinen
uutiskirje lähetetään kerran kuukaudessa
noin 2300 jäsenelle. Mainos uutiskirjeessä
on nopea ja helppo väline: voit kertoa
ajankohtaista tietoa ja mainostaa
tarjouksia nopeallakin aikataululla.

• Kuvallinen mainos, joka sisältää yhden jäsenedun
yhdistyksen jäsenille (kuvan koko on 560 x 180 px,
enintään 0,5 Mt, tekstiä enintään 600 merkkiä)
• Linkki ilmoittajan nettisivulle
• Yksi jäsenetu / uutiskirje
• Uutiskirjeen lähetyspäivät löytyvät
yhdistyksen kotisivuilta viestintä-välilehdeltä,
sähköinen uutiskirje -kohdasta

Tiedustelut ja varaukset

toimisto@turunseudunekonomit.fi
Toimisto (02)469 0680, toimistoajat: ma–to 9–14, pe suljettu

Tilausvahvistus
TILAAJAN TIEDOT
Yrityksen nimi
Yhteyshenkilö
Sähköpostiosoite
Puhelinnumero
Laskutusosoite
Tilaus
Paketti 1300 €
Paketti 700 €
Ilmoitus 350 €
Ilmoitus 150 €
Sähköinen uutiskirje 225 €

MAKSUEHDOT
Maksu neljäntoista (14) päivän kuluessa tilauksesta Turun Seudun Ekonomit ry:n tilille: Turun Seudun
Osuuspankki FI75 5710 0420 2539 32
Mikäli tarvitset ilmoituslaskun, ota yhteys Turun Seudun Ekonomit ry:n toimistoon
toimisto@turunseudunekonomit.fi, puh. (02) 469 0680, avoinna ma-to klo 9–14, pe suljettu

AINEISTON TOIMITUS
Sovi aineiston toimituksesta erikseen oman yhteyshenkilösi kanssa.
Aika ja paikka
Allekirjoitukset ja nimenselvennökset
Tilaaja

Turun Seudun Ekonomit ry:n edustaja

TILAUS- JA PERUUTUSEHDOT
Tilaus on sitova. Tilausta ei voi peruuttaa eikä siirtää kolmannelle osapuolelle.
Tästä tilausvahvistuksesta on tehty kaksi (2) samanlaista kappaletta. Yksi (1) kummallekin osapuolelle.

