KEMIA
Kemi

Huipputehokasta täsmämarkkinointia

Sähköiset esittelyt ja asiakaslehdet
nyt avaimet käteen -toimituksina
Tavoita nyt Uusiouutisten ja Kemia-lehden uutiskirjeiden lukijat tehokkaalla
markkinointiviestillä, jonka me valmistamme avaimet käteen -periaatteella.
Ammattitaitoinen verkostomme ja juuri oikeat vastaanottajat takaavat
kampanjan onnistumisen.
Tutustu uusiin sähköisiin palveluihimme ja varaa paikkasi. Kemian uutiskirjettä lukee
yli 4 500 ja Uusiouutisten Verkkoviestiä yli 2 800 ammattilaista ja päättäjää.
Seuraavalla sivulla oleviin hintoihin lisätään alv 24 %.

Yritys- ja tuote-esittelyt
sekä advertoriaalit

Pdf-esitteet ja
miniasiakaslehdet

Palvelu sisältää viestin tuottamisen ja sähköpostituksen
Verkkoviestin ja/tai Kemian uutiskirjeen lukijoille haluttuna päivänä. Asiakas saa tekstin vapaaseen käyttöönsä
lähetyksen jälkeen.

Käyttövalmis pdf-muotoinen julkaisu toimii asiakas- ja
sidosryhmälehtenä, tuote-esitteenä jne. Toteutamme
koko julkaisun yhteistyössä asiakkaan kanssa ja lähetämme pdf:n saateviesteineen Verkkoviestin ja/tai Kemian
uutiskirjeen lukijoille toivomananne päivänä.

Tuotamme viestin avaimet käteen -periaatteella yhteistyössä asiakkaan kanssa. Hintaan sisältyy 1–2 haastattelua paikan päällä (yksi käynti) tai puhelimitse. Tekstin
enimmäispituus on 4000 merkkiä. Taitamme viestin
uutiskirjepohjalle, johon voidaan liittää asiakkaan toimittamia logoja ja jpg-kuvia.
Kemian uutiskirjeen
Verkkoviestin
Molempien
lukijoille
lukijoille
uutiskirjeiden 		
		lukijoille
1 900 euroa

1 700 euroa

2 700 euroa

KEMIA
Kemi

KYSY LISÄÄ JA VARAA PAIKKASI!

Asiakas saa pdf:n vapaaseen käyttöönsä lähetyksen
jälkeen. Pdf-julkaisua on kätevä jakaa eteenpäin omille
kontaktiryhmille ja linkittää omille nettisivuille. Korkeatasoinen A4-kokoinen julkaisu toimii myös printtiympäristössä esim. advertoriaalina tai asiakaslehden juttuna.
Hinta sisältää:
• toimituksellisen aineiston suunnittelun ja toteutuksen
• projektin aikataulutuksen ja koordinoinnin
• haastattelut paikan päällä (yksi käynti) ja mahdolliset
täydennykset puhelimitse
• tarkistukset ja editoinnin
• valokuvauksen (yksi käynti), mahdolliset muut kuvat
asiakkaalta
• julkaisun taiton ja konvertoinnin pdf-muotoon
• saateviestin muotoilun ja lähetyksen lukijoille
• jälkiraportin viestin avanneiden ja viestin linkkejä
klikanneiden määristä.

2-siv. pdf
3-siv. pdf
4-siv. pdf

Kemian
uutiskirjeen
lukijoille (euroa)

Verkkoviestin
lukijoille
(euroa)

Molempien
uutiskirjeiden
lukijoille (euroa)

2500
3200
3900

2300
3000
3700

3600
4300
4900

Vinkki! Maksimoi kampanjan huomio
painetun lehden avulla.

Irene Sillanpää, puh. 040 827 9778
irene.sillanpaa@uusiouutiset.fi
Jaana Koivisto, puh. 040 770 3043
jaana.koivisto@uusiouutiset.fi
Milla Sinisalmi, puh. 040 766 1346
milla.sinisalmi@kemia-lehti.fi
Päätoimittaja Elina Saarinen, puh. 040 844 9208
elina.saarinen@uusiouutiset.fi
Päätoimittaja Leena Laitinen, puh. 040 577 8850
leena.laitinen@kemia-lehti.fi

Kun pdf julkaistaan sähköisen jakelun lisäksi painetussa
lehdessä, tarjoamme ilmoitustilan lehdessä puoleen
hintaan! Kemia-lehdellä on yli 10 000 ja Uusiouutisilla
yli 5500 lukijaa.
Kemia-lehdessä

Uusiouutisissa

(euroa)

(euroa)

			

Molem-		
missa
(euroa)

2-siv. pdf 2100 (norm. 4200) 1900 (norm. 3800) 4000
3-siv. pdf 3200 (norm. 6400) 2950 (norm. 5900) 6150
4-siv. pdf 4100 (norm. 8200) 3800 (norm. 7600) 7900

