Mediakortti 2019

Näe

Näe on näkemiseen ja
silmäterveyteen keskittyvä
ammattilehti, jota julkaisee
näkemisen ja silmäterveyden
toimiala NÄE ry.
www.naery.fi

Näe enemmän, katso kauemmas osoitteessa naelehti.fi
Lehti ilmestyy osoitteessa naelehti.fi tarjoten monipuolista luotettavaa ja riippumatonta tietoa
näkemisestä ja silmäterveydestä. Lehteen kirjoittavat asiantuntijat nostavat esille alan ajankohtaisia ilmiöitä, tapahtumia, tekijöitä ja kiinnostavia caseja. Lehden tavoitteena on käsitellä myös
alan haasteita ja ongelmia sekä selkeyttää niitä. Lisäksi alan tulevaisuus ja teknologiakehitys ovat
iso osa lehden ydintä.
Näe-lehden sisällöt tavoittavat laajasti: NÄE ry:n noin 2 000 aktiivisen ammattilaislukijan
lisäksi lehden sisällöt kiinnostavat laajasti myös alan muita toimijoita ja sidosryhmiä.
Vuonna 2018 Näe-lehden sisältöjä luettiin yhteensä 118 518 kertaa.
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Näe-lehti ilmestyy 5 kertaa vuonna 2019
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Katso mainosmuodot seuraavalta sivulta

LEHDEN JULKAISIJA

Näkemisen ja silmäterveyden toimiala
Eteläranta 10, 00130 Helsinki
Puhelin +358 (0) 29 3000 900

Päätoimittaja

Pekka Palmu
Näkemisen ja silmäterveyden toimiala
hallituksen puheenjohtaja, optometristi
pekka.palmu@naery.fi

ILMOITUSMYYNTI
Toimituksen sihteeri

Jaana Kaidesoja
Näkemisen ja silmäterveyden toimiala
Eteläranta 10, 00130 Helsinki
Puhelin +358 (0) 29 3000 903
jaana.kaidesoja@naery.fi

AINEISTON TOIMITUS

Sähköpostilla osoitteeseen
aineistot@jenga.fi
Aineiston toimitusta koskevat kysymykset:
puh. 040 744 5197/Emmi Lehtoviita,
emmi@jenga.fi

MAKSULIIKENNE

Maksun saaja: Näkemisen ja
		
silmäterveyden toimiala
Y-tunnus:
0202285-2
Pankkiyhteys ja verkkolaskuosoite: 		
		FI9756800020353203
Operaattori:
Osuuspankki (OKOYFIHH)
Aineistomuoto: Finvoice
		

ILMOITUSTEN PERUUTTAMINEN

Peruutukset on tehtävä viimeistään 4 viikkoa
ennen lehden ilmestymispäivää. Määräajan
jälkeen tapahtuvista peruutuksista veloitamme 50 % ilmoituksen hinnasta.

UUTUUDET JA UUTISET

Ilmoittaja – hyödynnä mahdollisuutesi lähettää
alaa koskevia ajankohtaisia uutisia ja kuvia
(esim. tuoteuutuudet, tutkimukset, uutiskirjeet
ja tapahtumat) julkaistavaksi naery.fi-sivustolla.
Uutisia julkaistaan tilan ja toimituksen harkinnan mukaan. Toimitus valikoi ja tarvittaessa
muokkaa lehtiin tulevat uutiset. Materiaalien
toimitus sähköpostilla osoitteeseen:
jaana.kaidesoja@naery.fi

APUA ILMOITUKSIIN

Jos tarvitset apua ilmoituksen teossa, ota
emmi@jenga.fi yhteyttä hyvissä ajoin ennen
aineistopäivää. Aineiston valmistuksen kustannuksista keskustelemme aina tapauskohtaisesti.

REKLAMAATIOT

Kirjallisina 14 työpäivän kuluessa ilmestymispäivästä. Lehden vastuu rajoittuu enintään
ilmoitushintaan.
Mediakortin tiedot voimassa toistaiseksi.
Pidätämme oikeuden muutoksiin.

Tilaa Näe-lehden uutiskirje!

Lukijana voit tilata itsellesi lehden
uutiskirjeen osoitteessa naelehti.fi
tai naery.fi. Kirje kilahtaa postiisi
aina uuden numeron ilmestyttyä,
joten pääset kiinnostavien sisältöjen pariin heti ensimmäisten
joukossa.

Näe-lehden mainosmuodot

Näe
Mediakortti 2019

SILMÄTERVEYS

LAINSÄÄDÄNTÖ

IHMISET JA YRITYKSET

TRENDIT

PUHEENAIHE

ADVERTORIAALI

Pop-up-mainos

1000 x
1000 px

Ponnahdusikkunamainokset tulevat
näkyviin siirtyessä artikkelista toiseen.
Mainos on esillä n. 2 kk (seuraavaan lehden
ilmestymiseen asti).

1000 x 1000 px

Väliotsikko

Fugiatiis untis dolo tecepedione vid etur? Qui sero dolorit atibus.
Opta nonsequi adit enihilis ipid eum nus, officiu nditaquunt fugiti re nosam dit,
corrorunto et am unda sunt ilis et, cus, cus, ipiciis dolupie ndicill isimus.
Perum esciaep udant, offic tem. Milland aeratur accus idit vendem atur
santotatius et untor recto optatium

Mainoksia pyöritetään tasapuolisesti satunnaisessa
järjestyksessä. Mainostaja voi toimittaa myös
mainokseksi upotettavan videoaineiston
(esim. YouTube-linkki).

Fugiatiis untis dolo tecepedione vid etur? Qui sero dolorit atibus.
Opta nonsequi adit enihilis ipid eum nus, officiu nditaquunt fugiti re nosam dit,
corrorunto et am unda sunt ilis et, cus, cus, ipiciis dolupie ndicill isimus.
Perum esciaep udant, offic tem. Milland aeratur accus idit vendem atur
santotatius et untor recto optatium

POP-UP-MAINOS*
Koko:
1000 x 1000 px
72 dpi png tai jpg
(aineisto skaalautuu
käytetyn ruudun
mukaan)

Hinta: 1 250 €

Advertoriaali

SILMÄTERVEYS

Advertoriaali eli mainostajan artikkeli on toimitukselliseen tapaan tehty informatiivinen mainos,
joka on sijoitettu muun lehden sisällön oheen.
Se voi olla esimerkiksi tutkimustuloksia tai tuoteuutuuksia esittelevä artikkeli. Mainostaja vastaa
mainosartikkelin sisällön tuottamisesta, Näe-lehden
toimitus tarkistaa ja hyväksyy advertoriaalin ennen
julkaisua.

LAINSÄÄDÄNTÖ

IHMISET JA YRITYKSET

TRENDIT

PUHEENAIHE

ADVERTORIAALI

APUOTSIKKO

2000 x 2000 px

Otsikko
otsikko

2000 x
2000 px
APUOTSIKKO

Otsikko
otsikko

Väliotsikko
Fugiatiis untis dolo tecepedione vid etur? Qui sero dolorit atibus.
Opta nonsequi adit enihilis ipid eum nus, officiu nditaquunt fugiti re nosam dit,
corrorunto et am unda sunt ilis et, cus, cus, ipiciis dolupie ndicill isimus.
Perum esciaep udant, offic tem. Milland aeratur accus idit vendem atur
santotatius et untor recto optatium
Fugiatiis untis dolo tecepedione vid etur? Qui sero dolorit atibus.
Opta nonsequi adit enihilis ipid eum nus, officiu nditaquunt fugiti re nosam dit,
corrorunto et am unda sunt ilis et, cus, cus, ipiciis dolupie ndicill isimus.
Perum esciaep udant, offic tem. Milland aeratur accus idit vendem atur
santotatius et untor recto optatium

Advertoriaali sisältää pääkuvan sekä
halutun teksti- ja kuvasisällön.
Hinta: 2 100 €

2000 x
2000 px

ADVERTORIAALIN
KUVAT*
Kokosuositus:
2000 x 2000 px
72 dpi png tai jpg

2000 x
2000 px

Takeover-mainospaketti

Takeover-mainospaketti on lehden näkyvin mainosmuoto. Paketti sisältää pop-up-mainoksen,
joka näkyy kaikille lehden etusivun avanneille sekä kiinteän sivusuurtaulubannerin,
joka näkyy kaikissa kyseisen numeron artikkeleissa. Takeover-mainospaikkoja myydään
vain 1 / numero, mainokset ovat esillä n. 2 kk (seuraavaan lehden ilmestymiseen asti).
Hinta: 2 500 €
SILMÄTERVEYS

LAINSÄÄDÄNTÖ

IHMISET JA YRITYKSET

TRENDIT

PUHEENAIHE

SILMÄTERVEYS

ADVERTORIAALI

LAINSÄÄDÄNTÖ

IHMISET JA YRITYKSET

TRENDIT

PUHEENAIHE

Liitä
aineistojen
mukaan URLosoite, johon
mainoksen
klikkaukset
ohjataan.

ADVERTORIAALI

1000 x
1000 px

160 x 350 px

1000 x 1000 px

Väliotsikko

Fugiatiis untis dolo tecepedione vid etur? Qui sero dolorit atibus.
Opta nonsequi adit enihilis ipid eum nus, officiu nditaquunt fugiti re nosam dit,
corrorunto et am unda sunt ilis et, cus, cus, ipiciis dolupie ndicill isimus.
Perum esciaep udant, offic tem. Milland aeratur accus idit vendem atur
santotatius et untor recto optatium

Fugiatiis untis dolo tecepedione vid etur? Qui sero dolorit atibus.
Opta nonsequi adit enihilis ipid eum nus, officiu nditaquunt fugiti re nosam dit,
corrorunto et am unda sunt ilis et, cus, cus, ipiciis dolupie ndicill isimus.
Perum esciaep udant, offic tem. Milland aeratur accus idit vendem atur
santotatius et untor recto optatium

ETUSIVUN
POP-UPMAINOS*
Koko:
1000 x 1000 px
72 dpi png tai jpg

160 x
350
px

SIVURUUTUBANNERI*
Koko:
160 x: 350 px
72 dpi png tai jpg

Hinnat alv. 0 %. Hinnat edellyttävät valmista ilmoitusaineistoa. Arvonlisävero: Arvonlisävero lisätään nettohintaan. Laista, asetuksista
tai viranomaisten toimenpiteistä aiheutuvat muutokset muuttavat hintoja vastaavasti määräysten voimaantulohetkestä lukien.
Alennukset: NÄE ry:n jäsenet -35 %, vuosivaraaja lisäksi -5 %. Mediatoimistot -15 %. Ennakkovaraajan etu: Vähintään pop-upmainoksen ennakkovaraus Näe-lehden jokaiseen numeroon tai liitteeseen, alennus 5 %. Maksuehto: 14 päivää.

Muutokset mahdollisia.

Fugiatiis untis dolo tecepedione vid etur? Qui sero dolorit atibus.
Opta nonsequi adit enihilis ipid eum nus, officiu nditaquunt fugiti re nosam dit,
corrorunto et am unda sunt ilis et, cus, cus, ipiciis dolupie ndicill isimus.
Perum esciaep udant, offic tem. Milland aeratur accus idit vendem atur
santotatius et untor recto optatium

Fugiatiis untis dolo tecepedione vid etur? Qui sero dolorit atibus.
Opta nonsequi adit enihilis ipid eum nus, officiu nditaquunt fugiti re nosam dit,
corrorunto et am unda sunt ilis et, cus, cus, ipiciis dolupie ndicill isimus.
Perum esciaep udant, offic tem. Milland aeratur accus idit vendem atur
santotatius et untor recto optatium

