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Tuotenäyte
liitteenä

ERILAISET LIITTEET
• Liite aktivoi lukijan toimintaan, se saa hyvät huomioarvot ja sen voi kohdistaa alueellisesti.
• Liitteitä suunnitellessasi ota yhteyttä lehden mediapalveluun.
• Liitteiden toimitukseen liittyvissä asioissa auttavat painojen yhteyshenkilöt.

Stiftiliitteet

6-sivuinen kansiliite

Kelmutus

Stiftiliite voidaan sijoittaa joko keskiaukeamalle
tai arkkien väliin tuotteen yläreunaan. Se voi olla
4- tai useampisivuinen, formaatiltaan maksimissaan lehden kokoinen.

Kansiliitteen lisäsivun voi taittaa joko etutai takakannen sisäpuolelle.
Otavamedian lehtien kansileveys on
pääsääntöisesti 230 mm tai 217 mm.
Taka- tai etukansi on lehden levyinen
riippuen lisäsivun sijainnista. Kun lisäsivu
on etu- tai takakannen sisäpuolella,
kannen leveys on 5 mm kapeampi kuin
itse kansisivu. Lisälehden leveys etutai taka-kannen sisäpuolella on
10 mm kapeampi kuin itse kansisivu.
Liimanidottuihin lehtiin koot
ilmoitetaan erikseen.

Kelmutettuna lehden mukana voidaan
lähettää tavaranäyte, katalogi, kohdistettu
suorakampanja tai vaikkapa kaikki yhdessä.
Kelmutusaikataulu on sovittava aina erikseen
mediapalvelumme kanssa.

Tuotteen kokoiset liitteet
Maksimikoko on lehden koko. Jos liitteessä on kääntyvät liepeet,
liepeellisen kansiosan tulee olla vähintään 10 mm tuotetta kapeampi.
Liitteen kääntyvä lieve ei saa mennä 10 mm lähemmäksi liitteen selkätaitetta. Jos liepeiden leveyson 105 mm tai vähemmän, 
se kiinnitetään liimapisteellä.

Tuotetta
pienemmät liitteet
Tuotetta kapeamman liitteen pitkien
sivujen tulee olla puhtaaksileikatut.
Tuotetta kapeammassa ja matalammassa
liitteessä leikkausvara on yläreunassa. Jos
liitteessä on kääntyvät liepeet, liepeellisen
kansiosan tulee olla vähintään 10 mm
tuotetta kapeampi. Liitteen kääntyvä lieve ei
saa mennä 12 mm lähemmäksi liitteen selkätaitetta. Jos liepeiden leveys on 105 mm tai
vähemmän, se kiinnitetään liimapisteellä.

Ikkunakansi
Ikkunakansi on keskeltä aukeava lehden etukansi. Mainostajan
ilmoitus jää avautuvan kannen alle sisältäen sivulle kääntyvät
liepeet. Liepeiden tulee mennä vähintään 10 mm päällekkäin.
Kysy tarkemmat painokohtaiset ohjeet yhteyshenkilöltäsi.

LIITEHINNAT

Tavaranäyte voi olla liimapisaralla kiinnitettynä lehden välissä tai
se voidaan liittää kelmutetun lehden
yhteyteen. Neuvottele mediapalvelumme kanssa sekä kelmutusaikataulusta että tavaranäytteeseen liittyvistä viranomaisten säännöksistä.

Alibi, Anna, Hymy, Kotiliesi, Seura

Liitteet liimanidottuihin lehtiin
Liimaselkäliite voi olla kaksi- tai
useampisivuinen ilmoitusliite, joka
voidaan myös irrottaa perforoinnilla.
Myös liimapiste- ja sisäänpistoliitteet
ovat mahdollisia.

LIITTEIDEN PAKKAUSOHJEET
JA TOIMITUSAIKA
Lähetyksessä on selkeästi mainittava:

Stiftatut liitteet:

Sisäänpistoliite voi olla
irrallinen kortti, kuori/pussi
tai esite (2–48 sivua)
lehden sisällä.

• Irtona lavoilla samansuuntaisin tai mahdollisimman suurin kääntein
• Kerrosten välissä mielellään välipahvi/paperi

Sisäänpistoliitteet/
liimatut liitteet:
• Irtona lavoilla tai kartongeissa
• Samansuuntaisin tai suurin kääntein

Liimatut näytepussit/liitteet:
• Kartongeissa kerroksittain samansuuntaisesti
• Kerrosten välissä välipahvi/paperi

Paino gr Hinta €/1 000 kpl
– 5		
66
6 – 10		
76
11 – 20 		
88
21 – 30		
109
31 – 40		
125
41 – 50		
141
51 – 60		
163
61 – 70		
185
71 – 80		
216
81 – 90		
245
91 – 100		
280

HINTARYHMÄ 2

• Mainostaja
• Lehti ja lehden numero
• Liitteiden kappalemäärä
• Lähetyksen vastaanottavan yhteyshenkilön nimi

Sisäänpistoliite

Kohdista liite tai mainos vain niille,
jotka ovat ilmoittaneet kiinnostuksensa
aihepiiriä kohtaan – kysy lisää!

HINTARYHMÄ 1

Liimapisteliite
Liimapisteliite kiinnitetään liimaraidalla lehden sisään. Se
voi olla kortti, kirjekuori, useampisivuinen ilmoitusliite tai
tuotenäytepussi. Liitteen tulee olla taipuisa. Se saa painaa
enintään 25 g. Liimaraita on aina niteen suuntaan. Jos
liitteessä on selkätaite, se sijoittuu pääsääntöisesti lehden
alareunan suuntaisesti.

Selektiivinen mainonta:

Huom!
toimitusaika
on 10 työpäivää
ennen lehden
ilmestymistä.

Deko, Erä, Golflehti, Kaksplus, Kanava, Kippari, Kotilääkäri,
Koululainen, Maalla, Metsästys ja Kalastus, Kotiliesi Käsityö,
Parnasso, Suomen Kuvalehti, Seura SuperRistikot, Tekniikan
Maailma, TM Rakennusmaailma, Vauhdin Maailma, Vene, Viva
Paino gr Hinta €/1 000 kpl
– 5		
87
6 – 10		
108
11 – 20		
118
21 – 30		
140
31 – 40		
162
41 – 50		
183
51 – 60		
216
61 – 70		
235
71 – 80		
260
81 – 90		
288
91 – 100		
320
Hintoihin lisätään alv 24 %. Painosmäärän muuttuessa emme
hyvitä ylimääräisistä liitteistä aiheutuneita kustannuksia.
Ylimääräiset liitteet hävitetään sidonnan jälkeen, ellei toisin sovita.
Liitteistä myönnämme ainoastaan mediatoimisto-/mainos
toimisto/suora-asiakasalennuksen.
• Minimilaskutushinta on 1 400 €.
• Alueellisissa liitteissä tai osapainosliitteissä lisä 20 %.
• Yli 100 g liitteet ja tuotenäytteet neuvotellaan erikseen.

