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KUMPPANUUSPAKETIT

TULE UUSIOUUTISTEN KUMPPANIKSI!
Haluatteko tukea kiertotalousalan tulevia osaajia ja lahjoittaa opiskelijoille 
Uusiouutisten vuosikerran lehtistipendinä?
Tai haluaisitteko näkyä Uusiouutisten kannessa, kertoa toiminnastanne teille 
tärkeille asiakkaille ja sidosryhmille ja lahjoittaa kansikuvajutun sisältävän 
numeron teille tärkeille tahoille?
Tulkaa kiertotalouden kumppaniksi vuonna 2019!

OPISKELIJAKUMMIPAKETIT
2 500 €
Tällä summalla jo 50 opiskelijaa voi saada 
Uusiouutisten vuosikerran lehtistipendinä. 
Organisaationne mainitaan kaikessa 
yhteydenpidossa oppilaitoksiin ja kerrotaan 
tekemästänne lahjoituksesta. Lisäksi saatte summan 
edestä mediahintaista näkyvyyttä valitsemissanne 
Uusiouutisten kanavissa vuoden 2019 aikana.

5 000 €
Tällä summalla peräti 100 opiskelijaa voi saada 
Uusiouutisten vuosikerran lehtistipendinä. 
Organisaationne mainitaan kaikessa 
yhteydenpidossa oppilaitoksiin ja kerrotaan 
tekemästänne lahjoituksesta. Lisäksi saatte summan 
edestä mediahintaista näkyvyyttä valitsemissanne 
Uusiouutisten kanavissa vuoden 2019 aikana.

Opiskelija, hae lehtistipendiä:
www.uusiouutiset.fi/opiskelijan-lehtistipendi-2018/

KIERTOTALOUSKUMMIPAKETIT
A) 6 900 €
Paketti sisältää:
• Kaupallinen yhteistyö -mainosjuttu lisäkanteen. 

Sisältää toimittajan palvelut, mainoksen taiton ja 
julkaisun sekä materiaalin käyttöoikeuden julkaisun 
jälkeen. Kuvat ja logo asiakkaalta (Kuvan resoluutio 
vähintään 300 dpi.)

• Myös lisäkansisivun takapuoliskon kaikki mainostila 
käyttöönne.

• Kyseisen numeron digilehden linkin, jota voitte jakaa 
haluamillenne tahoille tietyn ajan sisällä.

• Uusiouutisten vuosikerran kestotilauksen 50 valitse-
mallenne henkilölle.

B) 3 900 €
Paketti sisältää:
• Kaupallinen yhteistyö -mainosjuttu lisäkanteen. 

Asiakas toimittaa tekstin ja kuvat, toimitus taittaa. 
(Kuvan resoluutio vähintään 300 dpi.)

• Myös lisäkansisivun takapuoliskon mainostila käyt-
töönne.

• Kyseisen numeron digilehden linkin, jota voitte jakaa 
haluamillenne tahoille tietyn ajan sisällä.

• Uusiouutisten vuosikerran kestotilauksen 25 valitse-
mallenne henkilölle.

C) 2 900 €
Paketti sisältää:
• Lisäkansikuvan + lisäkansikuvajutun organisaatios-

tanne. Asiakas toimittaa tekstin ja kuvat, toimitus 
taittaa. (Kuvan resoluutio vähintään 300 dpi.)

• Kyseisen numeron digilehden linkin, jota voitte jakaa 
haluamillenne tahoille tietyn ajan sisällä.

• Uusiouutisten vuosikerran kestotilauksen kymme-
nelle valitsemallenne henkilölle.
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