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2019

koko elintarvike
alan ammatti- ja
tiedelehti

Aikataulut ja teemat 2019
Nro

Ilmestyy

Varauspäivä

Aineistopäivä

1 ANALYTIIKKA & VALVONTA
Lisäjakelu: ChemBio Finland 27.−28.3. & laatupäälliköt

28.2.

31.1.

9.2.

2 RAAKA-AINEET & TUOTEKEHITYS
Lisäjakelu: Elintarvikepäivä 7.5. & tuotekehityspäälliköt

26.4.

29.3.

5.4.

3 TUOTANTO & ENERGIATEHOKKUUS
Lisäjakelu: tehtaanjohtajat

6.6.

8.5.

17.5.

4 PAKKAUKSET & MATERIAALITEHOKKUUS
Lisäjakelu: pakkausasiantuntijat

26.9.

30.8.

6.9.

5 HYGIENIA & LAADUNHALLINTA
& LEHDEN 30-VUOTISJUHLANUMERO
Lisäjakelu: laatupäälliköt, laboratoriopäälliköt

31.10.

30.9.

11.10.

6 KOULUTUS, MARKKINOINTI & VIENTI
Lisäjakelu: HR-päälliköt

12.12.

15.11.

22.11.

ilmoituskoot
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Painos

2 200 kpl + teemakohtaiset lisäpainokset

Tekniset tiedot
		
		

Lehden koko: A4 (210 x 297 mm)
Painomenetelmä: offset
Sidonta: stiftaus

Aineiston toimitus
		
		
		
		

Painovalmis PDF
Kuvien resoluutio 300 dpi
Värit: CMYK
aineisto.marikivi(at)gmail.com
ja cc: janne.murtomaa(at)mediabookers.fi

Ilmoitushinnat
		
		
		

Koko
1/1
1/2
1/4

Määräpaikkakorotus +10 %. Hintoihin lisätään ALV. Hinnat edellyttävät painovalmista
pdf-aineistoa. Ilmoitusten valmistaminen
laskutetaan erikseen. Pyydä vuositarjousta
toistuville ilmoituksille.

Takakansi
210 x 297 mm

+ 3 mm leikkausvara

Hankintaopas
1/1 s.
183 x 258 mm

1/1 s.
210 x 297 mm

+ 3 mm leikkausvara

1/2 sivua vaaka
183 x 126 mm

1/2 sivua vaaka
210 x 146 mm

3 mm leikkausvara

Hinta (€)
2 150
1 630
890

Tuoteryhmäosa:
l tuoteryhmäotsikko 90 €/kpl
l tuote-/tuotemerkkiluettelo 45 €/tuoterivi
l logo 150 €/kpl
Tiedot myös aakkososaan:
l yhteystiedot sisältyvät hintaan
l logo 250 €

1/2 sivua pysty
89 x 258 mm

1/2 sivua pysty
100 x 297 mm

+ 3 mm leikkausvara

1/4 sivua vaaka
183 x 62 mm

1/4 sivua pysty
89 x 126 mm

Hankintaopas ilmestyy joka lehdessä.
Ilmoituksen hintaan sisältyy lehden
vuosikerta.

Advertoriaalit, liiteratkaisut ja digituotteet: kysy lisätietoja ilmoitusmyynnistä.

Alan ykköslehti

K

ehittyvä Elintarvike

Toimitus- ja maksuehdot:

-lehti on koko elintarvikealan

Maksuaika 14 pv netto. Peruutukset varaus-

kattava suomalainen ammatti

päivään mennessä. Tämän jälkeen tehdyistä

lehti. Lehden lukijat ovat elin-

peruutuksista veloitetaan koko ilmoitus

tarvikealan tutkimuksen, ope-

hinta. Reklamaatiot kirjallisesti 14 vuoro-

tuksen, tuotekehityksen, tuo-

kauden kuluessa lehden ilmestymisestä.

tannon, laadunvalvonnan, hygienian, oston

Lehden vastuu virheistä tai ilmoituksen/

ja markkinoinnin parissa toimivia asian-

liitteen poisjäämisestä rajoittuu korkein-

tuntijoita, päälliköitä ja johtajia niin yksi-

taan ilmoitushintaan.

tyisellä kuin julkisella sektorilla ja korkea-

Laeista, asetuksista tai viranomaisten

kouluissa. Lehti palvelee myös alan mikro-

toimenpiteistä aiheutuvat kustannus-

ja pk-yrityksiä.

lisäykset korottavat hintoja vastaavasti

Lehden tarkoituksena on edistää elin-

78 %
lukee myös lehden
ilmoituksia

määräysten voimaantulohetkestä lukien.

tarvikealan kehitystä ja lujittaa yhteis-

Nämä korotukset koskevat myös jo tehtyjä

työtä alan eri tahojen välillä. Lehti ilmes-

ilmoitusvarauksia.

tyy kuusi kertaa vuodessa, ja jokaisella
numerolla on oma teema. Toimituksen

Asiakkaan vastuu

apuna ovat alan vaikuttajista koostuva

Asiakas vastaa siitä, ettei ilmoitus loukkaa

neuvottelukunta, teemakohtainen toimi-

kenenkään immateriaalioikeuksia eikä ole

tuskunta, alan ammattilaiset vakituisina

lainsäädännön tai markkinointisäännöstön

avustajina sekä seuran hallitus ja jaostojen

tai hyvän tavan vastainen. Asiakas on vas-

johtoryhmät.

tuussa ja korvausvelvollinen mainontan-

Elintarviketieteiden Seura ry (ETS)
julkaisee lehteä. Se on Suomen suurin

sa aiheuttamista vahingoista kolmannelle
osapuolelle ja/tai julkaisijalle.

61 %
kokee saavansa
niistä hyödyllistä
tietoa

elintarvikealan yhdistys. ETS edistää
erityisesti tutkimustiedon monipuolista

Lehden vastuu

soveltamista käytäntöön. Seura toimii

Julkaisija (ETS) pidättää itsellään oikeuden

yhdyssiteenä tutkimuksen ja teollisuuden

olla julkaisematta ilmoituksia. Julkaisija ei

välillä. Toiminta kattaa elintarvikehygie-

myöskään ole vastuussa ilmoitusten tie-

nian, -kemian, -teknologian ja -ekono-

doista tai ilmoituksissa luvatuista eduista.

mian sekä ravitsemuksen ja biotekniikan

Oikeus mediakortin ja siinä esitettyjen tie-

alueet.

tojen muutoksiin pidätetään.

* Lukijatutkimus 2017.

