KESKI-SUOMEN KAUPPAKAMARIN LEHTI
WWW.KSKAUPPAKAMARI.FI

4/2017
KANSAINVÄLISTYMINEN

JÄSENLEHTI

URAPOLKU MARJA-LIISA
JÄRVINEN: Kauppakamarilta
yrittäjäksi
s. 10

YRITYSTEN MONINAISET VEROVIRRAT
tuottavat lähes 44
miljardia euroa vuodessa

s. 16

s. 22

MAHDOLLISUUKSIA
MAAILMAN
MULLISTUKSISTA
Fredrik Reinfeldt
s. 12

USA asettaa
omat etunsa
etusijalle

KEHU KAVERIA
Ovet auki Venäjän
markkinille
s. 20

RELATOR OY:
TULKKINA IHMISEN JA
TIETOTEKNIIKAN VÄLISSÄ
s. 16

RAHANPESULAKI PÄHKINÄNKUORESSA

UUSI JÄSEN: K-CITYMARKET PALOKKA

Keski-Suomen KAUPPAKAMARI-lehti sisältää ajankohtaista tietoa yritys
toimintaan vaikuttavista muutoksista ja tapahtumista. Näkökulmana ovat niin
valtakunnalliset kuin keskisuomalaiset yritykset ja niiden menestyminen niin
kotimaassa kuin maailmalla. Kauppakamarin vaikuttamissuunnitelman teemoja, digitalisaatiota, kasvua ja kansainvälistymistä, johtamista ja yhteyksien ja
verkostojen luomista käsitellään joka numerossa.

Koko ja laajuus

Jäsenlehden koko on 210 x 280 ja se painetaan digipainolla. Kansi on 150 g
Maxi Silk. paperia ja sisus 100 g Maxi Silk. Lehdessä on 32 sivua.

Jakelu

Lehti jaetaan kauppakamarin jäsenyrityksille, luottamushenkilöille sekä sidosryhmille.

KAUPPAKAMARI-LEHTI

Ilmestyminen

Julkaisija
Keski-Suomen kauppakamari
Lutakonaukio 7
40100 Jyväskylä

Painosmäärä ja näkyvyys

Toimitus ja taitto
Keski-Suomen kauppakamari
Nelli Miettinen
p. 050 439 6170
nelli.miettinen@kskauppakamari.fi
Ilmoitusmyynti
Nelli Miettinen
p. 050 439 6170
nelli.miettinen@kskauppakamari.fi
Painopaikka
Siirtopaino Oy
Kiilatie 4
PL 30
40351 Jyväskylä
p. 0207 430 950

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

Kunkin lehden painosmäärä on 1000 kappaletta. Lehti on ladattavissa aina
myös kauppakamarin internetsivuilta.

Ilmoituskoot ja –hinnat
(mitat leveys x korkeus)
1/1 -sivu
210 mm x 280 mm
4 x 500 € = 2000 €

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

1/2 -sivu pysty
90 mm x 265 mm
4 X 300 € = 1200€

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

Vuosisopimus

Kauppakamari-lehden ilmoituspaikat myydään vuosisopimuksella. Vuosi
sopimus sisältää neljä (4) koko sivun tai neljä (4) puolen sivun ilmoitusta
helmi-, touko-, syys- ja marraskuussa ilmestyviin numeroihin. Koko sivun
ilmoituksen vuosisopimuksen hinta on 2000 € ja puolen sivun vuosisopi
muksen hinta on 1200 € (alv 0%).

Ilmoituspaikat

Jokaisessa numerossa on neljä (4) kappaletta 1/1 -sivun ilmoituspaikkaa,
jotka sijaitsevat sivuilla 2, 4, 30 ja 32 sekä kaksi (2) kappaletta 1/2 -sivun
ilmoituspaikkaa, jotka ovat sivuilla 7 ja 23.

Aineistot

Painovalmiit ilmoitusaineistot PDF-tiedostoina aina ilmestymiskuukauden 2.
päivään mennessä osoitteeseen nelli.miettinen@kskauppakamari.fi otsikolla
Ilmoitusmateriaali jäsenlehteen.

