
 

JÄSENLEHTI 
Etelä-Pohjanmaan Kauppakamari- lehti sisältää ajankohtaisia tietoja 
yritystoimintaan vaikuttavista muutoksista ja tapahtumista. Näkö-
kulmana ovat niin valtakunnalliset kuin eteläpohjalaiset yritykset ja 
niiden menestyminen niin kotimaassa kuin maailmalla. Lehden nume-
roissa käsitellään kauppakamarin vaikuttamisteemoja, kuten kasvua 
ja kansainvälistymistä, osaamista, saavutettavuutta ja verkostojen 
luomista. 

Koko ja laajuus

Jäsen lehden koko on 205 mm x 265 mm + 3 mm bleed ja se painetaan 
digipainolla. Kansi on 250 g Galerie fine – paperia ja sisus 130 g Galerie 
art. Lehdessä on 32 - 40 sivua. 

Jakelu

Ilmestyminen

Painosmäärä ja näkyvyys

Jäsenlehti ilmestyy neljä (4) kertaa vuodessa, helmikuun, toukokuun, 
syyskuun ja marraskuun puolessa välissä. 

Lehti jaetaan kauppakamarin jäsenille, luottamushenkilöille ja sidosryh-
mille. 

Kukin lehden painosmäärä on 1900 kappaletta. Lehti on luottavissa aina 
myös kauppakamarin internetsivulla. 

KAUPPAKAMARI-LEHTI 

Julkaisija  
Etelä-Pohjanmaan kauppakamari
Seinäjoki Areena 
Kirkkokatu 23
60220 Seinäjoki

Toimitus 
Etelä-Pohjanmaan kauppakamari
 

Petra Piironen 
yhteyspäällikkö
040 650 1588  
petra.piironen@kauppakamari.fi 

Taitto
Fano Oy  

Ilmoitusmyynti ja laskutus 
Novia Finland Oy 

Painopaikka 
I- Print Oy 

Ilmoituskoot ja -hinnat 
(mitat leveys x korkeus)

1/1 - sivu 
205 mm x 265 mm
á 1350 € sisäsivu 
á 1550 € 2. sivu tai 
takakansi
Vuosisopimus
4490 €

1/2- sivu pysty
91 mm x 244 mm
1/2- sivu vaaka
189 mm x 122 mm
á 750 €
Vuosisopimus
2490 € 

Kun ilmoitustila käytetään 1/1- sivun 
ilmoituksessa marginaalinen, on 
ilmoittajan lisättävä  
3 mm leikkausvara ilmoituksen 
kaikille sivuille.

1/2 - sivun ilmoituksen ei tarvita 
leikkuuvarjoja, sillä ilmoituksen 
ympärille jää marginaalit eikä se 
mene leikkaukseen.

1/4 – sivu pysty
91 mm x 122 mm
1/4 – sivun vaaka
189 mm x 61 mm
á 450 € 
Vuosisopimus
1490 € 

Hintoihin lisätään alv 24 %

Lisäkansi - pysty  
204 mm x 262 mm  
2- puolinen
á 1000 € 

Takasivu
Puolikas lisäkansi 
102 x 204 mm
á 950 €
1/2022 ja 3/2022

Aineistot
Painovalmiit ilmoitusaineistot PDF- tiedostoina osoitteeseen  
ilmoitukset @noviafinland.fi 

Aineistonpäivämäärät ja teemat: 
1/2022   Osaaminen 04.02.2022 
2/2022  Logistiikka 08.04.2022
3/2022  Kasvu  26.08.2022
4/2022  Vastuullisuus 23.10.2022


