Tavoita jatko-opintojaan suunnittelevat abiturientit
Ylioppilaslehden valtakunnallisilla abinumeroilla
Näkymällä Ylioppilaslehden joulukuussa ja helmikuussa ilmestyvissä abinumeroissa tavoitat
jatko-opintojaan suunnittelevat abiturientit yhteishaun kynnyksellä, juuri ennen joululomaa ja
lukulomaa. Ylioppilaslehti on Suomen johtava korkeakoulumaailmaa esittelevä ja sen ilmiöistä
kertova aikakauslehti, joka jaetaan kaikille ylioppilaskokelaille kahdesti vuodessa.
Ylioppilaslehden avulla tavoitat tämän kohderyhmän tarkasti ja yleismedioita varmemmin.
Ota siis yhteyttä ja varmista nopeasti koulutustarjontasi näkyminen aitiopaikalla. Olemme
laskeneet hintojamme, ja lisäksi teemme mielellämme tarjouksen pakettiratkaisusta molempien
numeroiden osalta.
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Lisätietoja ja ilmoitusvaraukset:
Markkinointitoimisto Pirunnyrkki Oy
www.pirunnyrkki.fi
Kari Kettunen, p. 0400 185 853
Erja Lehtonen, p. 0400 185 852
etunimi.sukunimi@pirunnyrkki.fi

hinnasto:
Mainoskoko	Abinumerohinta
1/8-sivu
700 €
1/4-sivu
1 200 €
1/2-sivu
2 200 €
1/1-sivu
4 000 €
Aukeama (2/1)
8 000 €
Takakansi
6 000 €
2. kansi (etusisäkansi)
4 300 €
3. kansi (takasisäkansi)
4 300 €
ilmestymisaikataulu:
Numero	Ilmestymispäivä	Aineistopäivä
6/2016
2.12.
18.11.
1/2017
15.2.
31.1.
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
Kustantaja: Ylioppilaslehden kustannus Oy
Päätoimittaja: Robert Sundman
robert.sundman@ylioppilaslehti.fi
Painos noin 60 000 kappaletta

Myyntiehdot :
Voimassaoleva arvonlisävero lisätään mainoksen nettohintaan. * Mainos- ja mediatoimistopalkkio: -15 %. * Ylioppilaslehti myöntää vuosilaskutuksen suuruudesta
riippuvan paljousalennuksen. Ota yhteyttä myyjään. * Jos peruutus tehdään aineistopäivänä tai sen jälkeen, peritään hinnaston mukainen ilmoitushinta.*
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.

