MEDIAKORTTI
JOULU TAMPERE 2022
Tule mukaan tekemään tunnelmallista joulua Tampereelle ja näkymään Joulu
Tampereen markkinoinnissa!
Joulu Tampere -julkaisu kokoaa yhteen ilmoittajien sisällöt ja artikkeleita
ajankohtaista aiheista. Joulu Tampere julkaistaan sekä mini tabloid -kokoisena
lehtenä että sähköisenä versiona torstaina 17.11.2022.
Lehti jaetaan Aamulehden ja Moron välissä 175 000 talouteen Pirkanmaalla,
lisäksi irtonumeropainos on jaossa keskustan alueen liikkeissä ja muissa
kohteissa julkaisupäivästä jouluun saakka.
Ilmoitustilaan sisältyy myös valtakunnallinen digitaalinen markkinointikampanja.
Joulu Tampere -kokonaisuudesta vastaa keskustan yritysten yhdistys Tampere
Tunnetuksi ry, joka toivoo että mahdollisimman moni tapahtuma, käyntikohde ja
yritys ostaisi ilmoitustilaa lehdestä. Ilmoitusten sisällön toivotaan olevan
suunniteltu ja taitettu joulun teemaan sopivaksi.
Lehden sisältöä sekä markkinoinnin toimenpiteitä suunnitellaan yhdessä Visit
Tampereen kanssa.

Vuonna 2022 Joulu Tampere –julkaisun ilmoitushinta sisältää:
•
•
•
•

Kotitalouksiin jaettuna AL/Moron välissä vähintään 175 000 kappaletta
Lisäpainoskappaleet (irtonumerot), jotka ovat jaossa Tampereella
mainostajien toimipisteissä
Laaja vaikuttajamarkkinointikampanja yhteistyössä Visit Tampereen
kanssa
Valtakunnallinen näkyminen yhtenäisesti Joulu Tampereena ja
joulutampere.fi-sivustolle ohjaavana Sanoman mediakanavissa

Hinnat:
• 1/1 sivua: 1990 euroa + alv24% (ei-jäsenille 2500€ + alv24%)
• 1/2 sivua: 1490 euroa + alv24% (ei-jäsenille 1800€ + alv24%)
• 1/4 sivua: 790 euroa + alv24% (ei-jäsenille 1000€ + alv24%)
Aikataulu:
Ilmoituspaikkojen varaus dl: 30.9.2022
Ilmoitusten materiaalipäivä: 21.10.2022
Joulu Tampere –julkaisun nippujakelu toimipisteisiin viikolla 46.
Jakelu koteihin AL/ Moron välissä torstaina 17.11.2022.
Mainosmateriaalien lähetys:
salla.kytoharju@tamperetunnetuksi.fi
Ilmoitusten koot ja valmistusohjeet:
• Koko aukeama: 368 x 260 mm + 5 mm leikkausvarat (eli lopullinen koko 378
x 270 mm). Leikkausmerkkejä ei tarvita. Sijoitathan ilmoituksen tekstit, logot
ym. olennaisen sisällön vähintään 15 mm päähän ilmoituksen reunoista ja
huomioi suunnittelussa keskitaitos.
• 1/1 sivua: 184 x 260 mm + 5 mm leikkausvarat (eli lopullinen koko 194 x 270
mm). Leikkausmerkkejä ei tarvita. Sijoitathan ilmoituksen tekstit, logot ym.
olennaisen sisällön vähintään 15 mm päähän ilmoituksen reunoista.
• 1/2 sivua: 144 x 108 mm (leikkausvaroja ei tarvita)

• 1/4 sivua: 70 x 108 mm (leikkausvaroja ei tarvita)
Väriprofiili: WAN-IFRAnewspaper26v5.icc
Kuvaresoluutio: 220 dpi
__
Tampere Tunnetuksi ry toimii Joulu Tampere -julkaisun kokoajana. Yhdistys on
voittoa tavoittelematon ja julkaisun ilmoitusten hinnat määräytyvät suoraan
arvioitujen kulujen mukaan. Tarvitsemme 32-sivuiseen julkaisuun 22 sivua
ilmoituksia.
Lisätietoa ja varaukset:
Salla Kytöharju, tuotantokoordinaattori
salla.kytoharju@tamperetunnetuksi.fi
0400 909 559

