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Ilmoitushinnat €
Koko:
takakansi
2. kansi
1/1 sivu
2/3 sivu
1/2 sivu
1/3 sivu
1/4 sivu
1/6 sivu

mv:
620
570
550
470
400
320
250
200

väri:
940
890
870
790
710
640
560
510

Ilmestymisaikataulu
Nro:

Ilmestymisviikko:

Ilmoituksen
viimeinen
aineistopäivä:

Teema:
Muuttuva työ ja
osaaminen
Suomi 100 v,
Tietojohtaminen ry
70 v
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13

6.3.

2-3

22

8.5.

4

43

2.10.

Fakta, fiilis & fiktio

5

50

13.11.

Tilannekuva

Kaikki lehden numerot ilmestyvät sekä sähköisesti että painettuna

Ilmoituksen peruuttaminen
11 päivää ennen kuvausvalmiin aineiston aineistopäivää
Reklamaatio
8 päivää laskun päivämäärästä

Tiedostomuoto
Offsetpainokelpoinen tulostuspdf, jossa kaikkien elementtien
värit ovat cmyk-muodossa. Fontit on joko konvertoitu tai
pakattu pdf:ään mukaan.
Takakannen ilmoituksessa huomioitava osoitteen tulostusta
varten jätettävä koko lehden levyinen 35 mm valkoinen tila.
Ilmoituskoot
Koko:
Takakansi
2. kansi
1/1 sivu
1/2 sivua, vaaka, pysty

Mitat:
210 x 297 mm tai A4
210 x 297 mm tai A4
210 x 297 mm tai A4
210 x 148 mm, 105 x 297
mm
180 x 88 mm
180 x 66 mm, 105 x 148 mm
118,5 x 264 mm

1/3 sivua, vaaka
1/4 sivua, vaaka, pysty
2 palstaa, pysty (2/3
sivua)
2 palstaa, pysty (1/3
118,5 x 132 mm
sivua)
1 palsta, pysty (1/3 sivua) 57 x 264 mm
1 palsta, pysty (1/6 sivua) 57 x 132 mm
+ leikkuuvarat joka reunaan min. 3 mm
Tilaushinnat
105 €/vuosi Suomi ja muut Pohjoismaat
115 €/vuosi muut maat
ISSN: 1795-7338

Yleistietoja
Tietoasiantuntija-lehti on Tietojohtaminen ry:n jäsenlehti,
joka on ilmestynyt vuodesta 1986 lähtien. Lukijat ovat pääosin
akateemisesti koulutettuja ja työskentelevät mm. tietoalan
suunnittelijoina, tutkijoina ja päällikköinä. Heitä on yritysten
strategisen suunnittelun johdossa, liiketoiminnan
suunnittelijoina, johtoa palvelevissa Business Intelligence
–tehtävissä sekä tietoasiantuntijoina ja kirjastonhoitajina.
Työnsä piirissä he tekevät jatkuvasti päätöksiä
tietojohtamiseen liittyvistä tuotteista, ratkaisuista, työkaluista ja
teknologioista.
Mainostajalle
Kohderyhmäämme yhdistävä tekijä on työnkuvan lisäksi se,
että valtaosa on naisia. Oma ammattilehti luetaan todella
tarkkaan läpi ja sen sisältämillä ilmoituksilla on vahva
huomioarvo. Lukijamme tekevät koko ajan ostopäätöksiä
myös naisten ja perheiden elämään liittyvissä asioissa kuten
lifestyle, hyvinvointi ja terveys, asuminen, ruoka,
matkustaminen ja vapaa-aika, autot, tekniikka ja tiede. Viestisi
tavoittaa siis niin työelämän päätöksentekijöitä kuin yksityisiä
kuluttajia – kaikki samaan edulliseen ilmoitushintaan
Tietojohtaminen ry on tietotyön yhteiskunnallinen vaikuttaja,
joka kokoaa yhteen tiedon tuottajat, tiedon välittäjät, uuden
tiedon luojat, tietoarkkitehdit sekä tietotekniikan ja
asiakirjahallinnon ammattilaisia. Se toimii yksilöjäsentensä
ammatillisen uudistumisen ja verkostoitumisen edistämiseksi
sekä yhteisöjäsentensä tietoammattien ja toimialan
kehittämiseksi.

