MEDIAKORTTI
2017
Suomen Lukiolaisten Liitto tarjoaa
lukuisia mahdollisuuksia tavoittaa
15–20-vuotiaita tulevaisuuttaan pohtivia,
ajattelevia nuoria medioidensa kautta.

SUOMEN LUKIOLAISTEN LIITTO on vuonna 1985 perustettu lukiolaisten
oma etu- ja palvelujärjestö. Yli 50 000 jäsenellään SLL on Suomen suurin
vapaaehtoiseen jäsenyyteen perustuva opiskelijajärjestö.

SLL on ilmoittajille ainutlaatuinen yhteistyökumppani, jonka julkaisut tavoittavat hyvin
15–20-vuotiaita suomalaisia. Tiedostavat ja
aikaansa seuraavat lukiolaiset ovat trenditietoisia kuluttajia, jotka aikuistumisen kynnyksellä
ovat jatko-opiskelupaikka valintojen lisäksi
monien pitkäkestoisten kulutusvalintojen
edessä. Kanavamme ovat myös yksi maan
ainoista kattavista mahdollisuuksista tavoittaa
nuoria miehiä.

KOHDERYHMÄNSÄ liitto tavoittaa erinomaisesti: Improbatur kannetaan suoraan noin 40
000 lukiolaisen talouteen neljästi vuodessa.
Vuonna 2015 teetetyn lukijatutkimuksen
mukaan lehdellä on noin 60 000 lukijaa. Uusin
numero jaetaan aina myös lähes kaikkiin
Suomen lukioihin ja kirjastoihin. Kuukausittaisten uutiskirjeiden avausprosentit ovat hyviä,
ja sisällöt rakennetaan aina kohderyhmää
kiinnostaviksi sekä ajankohtaisiksi.

IMPROBATUR on neljästi vuodessa ilmestyvä
lukiolaisten aikakauslehti, joka käsittelee ajankohtaisia yhteiskunnallisia ilmiöitä sekä kulttuuria lukiolaisia kiinnostavasta näkökulmasta.
Lisäksi lehti tarjoaa tietoa tuleviin jatko-opintoihin ja työelämään liittyen.

ILMOITUSHINNAT

JULKAISUAIKATAULU 2017

Ilmoitukset:

#

Ilmestymispäivä

Viimeinen varauspäivä

Aineistopäivä

1

3.2.

4.1.

11.1.

Ilmoitus

Koko (mm)

Hinta

2

28.4.

27.3.

3.4.

1/1 sivua

210 x 280

3175 €

3*

7.8.

5.7.

12.7.

1/2 sivua (pysty)

105 x 280

2110 €

4**

17.11.

18.10.

25.10.

1/2 sivua (vaaka)

210 x 140

2110 €

1/4 sivua (pysty)

105 x 140

1310 €

erikoisratkaisut

pyydä erillinen tarjous
mediamyynnistä

Tutustu erikoisratkaisuihin tarkemmin seuraavalla sivulla.

* Jakelu kaikille lukion aloittaville
** 7 000 kappaleen lisäpainos Studia-messujen osallistujille

AINEISTON TOIMITUS JA MYYNTIEHDOT
Aineiston toimitus: janni.pellinen@lukio.fi
Valmis aineisto on toimitettava viimeistään aineistopäivänä klo 12 mennessä. Liitä sähköpostin tekstikenttään tarkenne, jossa on seuraavat tiedot:

Määräpaikat:
Paikka

Koko (mm)

Hinta

Etusisäkansi

210 x 280

3550 €

1. varsinainen sivu (s.3)

210 x 280

3550 €

1. aukeama

420 x 280

5150 €

Takasisäkansi

210 x 280

3450 €

Takakansi

210 x 250

3550 €

Ilmoitushintoihin ei lisätä arvonlisäveroa (laskuttajana yleis
hyödyllinen yhteisö, AVL 56 §).

•
•
•
•

lehden nimi
ilmoittajan nimi ja yhteystiedot
ilmoituskoko sekä
mihin numeroon ilmoitus on tarkoitettu sijoitettavan

Ilmoituksen painoasua koskevat reklamaatiot on tehtävä kirjallisesti 7 vrk:n
kuluessa lehden ilmestymisestä suoraan toimitukselle. Kustantajan vastuu
virheistä rajoittuu enintään ilmoitushintaan. Jos ilmoituksen peruutus
tehdään viimeisen varauspäivän jälkeen, peritään hinnaston mukainen
ilmoitushinta.
Aineistovaatimukset:
Painovalmis pdf-tiedosto. Aineiston ilmoitettuun kokoon lisätään 3 mm:n
leikkuuvarat jokaiselle reunalle. (Eli esim. 105 x 140 mm kokoisen ilmoituksen todellinen koko tulisi olla 111 x 146 mm sisältäen leikkuuvarat.) Kuvien
tarkkuus/resoluutio vähintään 300 dpi.

JULKAISUN TIEDOT
Kuva: Meri Björn

Kustantaja:
Suomen Lukiolaisten Liitto ry.
Töölönkatu 35B
00260 Helsinki
www.lukio.fi

Päätoimittaja:
Anna-Sofia Nieminen
puh. 040 5757 644
anna-sofia.nieminen@lukio.fi

Ilmoitusmyynti ja -markkinointi:
Janni Pellinen
puh. 050 572 9010
janni.pellinen@lukio.fi

Painotalo:
Forssa Print Oy
Esko Aaltosen katu 2
30100 Forssa
puh. (03) 42 351

LUKIOLAISTEN
UUTISKIRJEET
+
ERIKOISRATKAISUT

LUKIOLAISTEN UUTISKIRJE

ERIKOISRATKAISUT

SLL lähettää jäsenistölleen kerran kuukaudessa sähköisen
uutiskirjeen, joka sisältää ajankohtaiset ja tärkeimmät lukiolaisten elämää koskettavat uutiset. Kirje on suorin keino tavoittaa
kaikki SLL:n 50 000 jäsentä sähköisesti.

Advertoriaali
Advertoriaali on toimituksellisesti tehty juttumuotoinen ilmoitus, jonka
sisältö ja ulkoasu muodostavat kohderyhmää kiinnostavan kokonaisuuden.
Toteutamme pyynnöstä advertoriaaleja myös Lukio.fi-sivustolle ja Improbatur.fi-sivustolle.

Yhteistyökumppanista voidaan tehdä uutiskirjeeseen kuvallinen
artikkeli tai mainos, joka linkitetään suoraan haluttuun kohteeseen.
Uutiskirje lähetetään aina kunkin kuukauden toisella arkiviikolla.
Lukiolaisten uutiskirje & abikirje:
Sähköpostikirjeiden aineistovaatimukset: JPG- tai PNG-kuva,
800 (leveys) x 350 (korkeus) px.
• Mainoksen sisältö: kuva ja korkeintaan 600 merkin
		 mittainen teksti
• Hinta: 1500 € / kirje
Kirjeisiin voidaan lisätä myös videomainoksia. Tällöin hinta on
2000 €/kirje.
Aineiston toimitus:
Uutiskirjeiden julkaisuaikataulu ja lisätiedot:
janni.pellinen@lukio.fi

ABIKIRJE
Abikirje on SLL:n abijäsenille neljästi vuodessa lähetettävä
sähköinen uutiskirje, jossa käsitellään erityisesti jatko-opintoihin
ja muuhun lukionjälkeiseen elämään liittyviä aiheita.
Yhteistyökumppanista voidaan tehdä uutiskirjeeseen kuvallinen artikkeli tai mainos, joka linkitetään suoraan haluttuun
kohteeseen.
Abirjeen aineistopäivät:

Kuva: Meri Björn

•
•
•
•
•

19.1.2017
6.3.2017
16.5.2017
24.8.2017
16.11.2017

Advertoriaalin toteutuksessa käytössäsi on Improbaturin toimituksellinen
osaaminen ja ymmärrys kohdeyleisöstäsi.
Liitteet
Improbaturin mukana on mahdollista postittaa erikokoisia liitteitä tai tuotenäytteitä. Ne voidaan liimata lehden väliin tai muovittaa.
Improbatur.fi
Improbaturin verkkolehdessä on mahdollisuus toteuttaa artikkelien sisään
sijoitettavaa bannerimainontaa. Esimerkiksi elokuussa 2016 sivusto keräsi
yli 7000 lukijaa.
Aineisto JPG- tai PNG-kuvana, 800 (leveys) x 350 (korkeus) px.
Lisäksi painettu lehti mainoksineen on luettavissa näköislehtenä myös
verkossa.
Kysy erikoisratkaisuista:
janni.pellinen@lukio.fi

HALUATKO TARJOTA PALVELUASI
LUKIOLAISILLE YHTEISTYÖSSÄ
OPISKELIJAKUNTIEN KANSSA?
Neljä kertaa vuodessa lähetettävällä opiskelijakuntakirjeellä
tavoitat lukioiden opiskelijakuntatoimijat. Ohjaavien opettajien
kirjeellä tavoitat puolestasi opiskelijakuntien työtä tukevat
ohjaavat opettajat.
Kysy lisää
janni.pellinen@lukio.fi

