
HEADPOWER OY:N JA 
OY CYBERSOFT AB:N ASIAKASLEHTI

INFRAVERKKORAKENTAMISEN AMMATTILAISILLE

HYVÄ YHTEISTYÖKUMPPANIMME!

Verkonrakennusuutiset on hyvä markkinointikanava tarvikevalmistajien ja –toimit-
tajien sekä energia-, kaukolämpö- ja tele-alan ammattilaisten tuotteille. Se toimii 
oivallisesti myös alan palveluiden, kuten verkonrakennustöiden, huolto- ja kun-
nossa-pitotöiden sekä suunnittelu- ja tarkastuspalveluiden markkinoinnissa.

Lehden kohderyhmänä ovat kaikki Suomen sähkön jakeluverkkoyhtiöt ja lukuisat 
muut energia-alan yritykset sekä oppilaitokset. Jakelumme piiriin kuuluvat myös 
kaukolämpö- sekä telealan yritykset.

Lehden koko on A4 ja se painetaan kokonaan nelivärisenä. Verkonrakennusuutis-
ten 1/2019 painosmäärä on 1500 kpl, normaalin painosmäärän ollessa 1200 kpl. 
Lehtemme numero 1/2019 ilmestyy tammikuun puolivälissä (viikko 3). Vuoden 
toinen numero 2/2019 ilmestyy syyskuun puolivälissä (viikko 38).

Ilmoitusmyynnistä vastaa Je-Mark Ky.

Tervehdyksin,

PS. Mediakortti kääntöpuolella!

MEDIAKORTTI 2019



YHTEYSTIEDOT

HeadPower Oy
Harakantie 18 B
02650 Espoo
Puh. 010 841 5400
myynti@headpower.fi
www.headpower.fi

Päätoimittaja Antti Jukarainen
Ilmoitusmyynti Jukka Eriksson
  050 339 6137
	 	 info@je-mark.fi

TEKNISET TIEDOT

Lehden koko A4 (210x297cm)
Värillisyys 4/4

Paperi  Multiart Silk 200mg/m2 (kansi)
  G-Print 100mg/m2 (sisäsivut)

Painosmäärä 1200 kpl

Painopaikka Forssa Print
  Esko Aaltosen katu 2
  30100 Forssa

VRU - MEDIAKORTTI 2019

ILMOITUSAINEISTO

1/1 sivu (210 x 297 mm
+ 5 mm leikkuuvarat)

1/2 sivu pysty(89 x 257 mm)
(tai reunaan asti ulottuva 106 x
297 mm + 5 mm leikkuuvarat)

1/2 sivu vaaka (183 x 124 mm)

1/4 sivu pysty (89 x 124 mm)

1/4 sivu vaaka (183 x 60 mm)

takasivu (210 x 267 mm
+ 5 mm leikkuuvarat)

hinta + alv

1440 €

900 €

900 €

650 €

650 €

1785 €

Hinnat / koot

koko (mm)

Aineisto-ohje

Valmiit pdf-tiedostot toimitetaan sähköpostilla 
osoitteeseen	info@je-mark.fi

Pdf-tiedostoihin tulee liittää fonttitiedostot tai 
tekstit	on	konvertoitava	vektorigrafiikaksi.	Kuvien	
resoluutio 300 dpi.
Sivun reunaan asti ulottuvissa ilmoituksissa tulee 
olla 5 mm:n leikkuuvarat

Muiden kuin pdf-tiedostojen (esim. tiff, eps) toi-
mittamisesta sovittava erikseen. Lisätietoja aineis-
tovaatimuksista:	isabella.anderson@headpower.fi.

Verkonrakennusuutiset pidättää oikeuden päättää 
ilmoitusten julkaisemisesta.

Aikataulu

Lehden numero

Ilmoitusvaraukset

Aineiston toimitus

Lehden ilmestyminen

1/2019

5.12.2018

19.12.2018

vko 3 vko 38

30.8.2019

16.8.2019

2/2019

HUOM! Varatusta mainostilasta tarvitaan 
aina kirjallinen vahvistus Je-Mark Ky:lle. 
Ilman vahvistusta mainostilaa ei varata.


