
Mediakortti
2017

Verkkobanneri ylioppilaslehti.fi-etusivulla:

280 €/vko
Kysy tarjous haluamastasi ajanjaksosta!

Lehden teKniset tiedot:
Aineiston toimitus: yolehdet@pirunnyrkki.fi
Aineistovaatimus: painovalmis PDF
Sivukoko: 210 x 275 mm
Kannen paperi: MultiArt Silk 200 g/m2  
Sisäsivujen paperi: Galerie Brite 60 g/m2
Paino: Printall AS, Tallinna, Viro
Aineistoon liittyvät tekniset kysymykset:
tuomas.jarvenpaa@ylioppilaslehti.fi

hinnasto:
Mainoskoko normaalihinta abinumerohinta
1/8-sivu 500 € 700 € 
1/4-sivu 900 € 1 200 €
1/2-sivu 1 700 € 2 200 € 
1/1-sivu 3 200 € 4 000 € 
Aukeama (2/1) 6 400 € 8 000 € 
Takakansi 5 000 € 6 000 € 
2. kansi (etusisäkansi) 3 500 € 4 300 €
3. kansi (takasisäkansi) 3 500 € 4 300 €

iLMoitusMyynti:
Markkinointitoimisto Pirunnyrkki Oy
www.pirunnyrkki.fi
Kari Kettunen p. 0400 185 853
Erja Lehtonen p. 0400 185 852
etunimi.sukunimi@pirunnyrkki.fi

iLMestyMisaiKatauLu:
numero teema ilmestymispäivä aineistopäivä
1/2017 abinumero 15.2. 31.1.
2/2017 kuntavaalinumero 24.3. 10.3.
3/2017 Suomi100 5.5. 21.4.
4/2017 fuksinumero 8.9. 25.8.
5/2017  20.10. 6.10.
6/2017 abinumero 24.11. 10.11.

Ylioppilaslehti on suomalaisen mediakentän ainutlaatuinen instituutio, joka kertoo yhteiskunnan ja kulttuurin 
ilmiöistä ennen kuin muut ovat ehtineet niihin havahtua. Kuusi kertaa vuodessa ilmestyvä lukupaketti tilataan 
postitse kotiin jokaiselle Helsingin yliopiston opiskelijalle. Lisäksi lehti on telinejakelussa Helsingin yliopiston ja 
Taideyliopiston kampuksilla sekä keskustan baareissa, kaupoissa ja kahviloissa. Mobiilissa ja verkossa lehden 
juttuja luetaan säännöllisesti yli viidestäkymmenestä maasta.

Kahdesti vuodessa ilmestyvä abinumero on puolestaan suunnattu opiskelupaikkaansa pohtiville abiturienteille 
ja se jaetaankin lisäksi kaikkiin Suomen lukioihin. Marraskuun abinumeroa jaellaan myös Studia-messuilla.

Lukijoilla on lehteen vahva side: paperilehteä luetaan ajan kanssa ja keskustelua herättävät jutut muistetaan 
jakaa myös sosiaalisessa mediassa. Mainostajalle Ylioppilaslehti tarjoaa laadukkaan ja ainutlaatuisen fiksun 
mediaympäristön pääkaupunkiseudun opiskelijakohderyhmän tehokkaaseen tavoittamiseen.

Robert sundman, päätoimittaja

Myyntiehdot :
Voimassaoleva arvonlisävero lisätään mainoksen nettohintaan. * Mainos- ja mediatoimistopalkkio: -15 %. * Ylioppilaslehti myöntää vuosilaskutuksen suu-
ruudesta riippuvan paljousalennuksen. Ota yhteyttä myyjään. * Jos peruutus tehdään aineistopäivänä tai sen jälkeen, peritään hinnaston mukainen ilmoi-
tushinta. * Force majeure –tapauksissa peruutus tehdään aina kirjallisesti, jolloin laskutetaan ainoastaan Ylioppilaslehdelle aiheutuneet myöhästymiskulut. 
* Maksuehto: 14 pv netto. Ylioppilaslehdellä on oikeus käteislaskutukseen. * Yliaikakorko on 11 % / vuosi. * Mainoksen painoasua koskevat reklamaatiot 
tehdään kirjallisesti 7 vrk:n kuluessa lehden ilmestymisestä. * Ylioppilaslehden vastuu virheistä rajoittuu enintään ilmoitushintaan.

Kustantaja: Ylioppilaslehden kustannus Oy
Päätoimittaja: Robert Sundman
robert.sundman@ylioppilaslehti.fi

Ilmestyy kuusi kertaa vuodessa. Painos noin 35 000 kappaletta,  
abinumeroissa noin 60 000 kappaletta.

1/1
210 x 275 mm

+ 5 MM  leikkuuvarat

1/4
Pysty

105 x 137 mm

1/4
vaaka

210 x 68 mm

1/8
vaaka

105 x 68 mm

2/2
420 x 275 mm
+ 5 MM  leikkuuvarat

1/2
Pysty 

105 x 275 mm
+ 5 MM  leikkuuvarat

1/2
vaaka 

210 x 137 mm
+ 5 MM  leikkuuvarat

MainosKoot


