ses jäsenlehti

MEDIATIEDOT 2017

Suomi-Espanja Seura ry:n SES-jäsenlehti tarjoaa ilmoittajille ja tukijoille kanavan levittää tietoa
espanjalaisiin teemoihin liittyvistä tuotteista ja palveluista.
Suomi-Espanja Seuraan kuuluu yli 700 jäsentä, jotka ovat erittäin kiinnostuneita Espanjasta sekä
espanjalaisesta ja espanjankielisestä kulttuurista. Seuran jäsenet matkustavat espanjankielisissä
maissa, ja monet heistä ovat hankkineet tai aikovat hankkia vapaa-ajan asunnon Espanjasta. He ovat
myös aktiivisia kielen opiskelijoita sekä kirjallisuuden ja gastronomian harrastajia. Seuran jäsenet
ovat mielipidevaikuttajia, joiden kautta sanoma espanjalaisista teemoista leviää laajemmallekin.

Ilmoituskoot

Koko sivu: A4, 210 x 297 mm +
3 mm leikkuuvarat

1/2 sivu: A5, 210 x 148 mm
Palstailmoitus: 55 x 30 mm

1/4 sivu pysty: 85 mm x 126 mm
1/4 sivu vaaka: 175 mm x 61 mm

Ilmoitushinnat
Ilmoituskoko

Takakansi

Sisäsivut

Koko sivu		
1/2 sivu		
1/4 sivu		
55x30 mm

500 €
300 €
200 €

300 €
180 €
120 €
30 €

Ilmestymisaikataulu
Nro
1/2017
2/2017
3/2017
4/2017

Ilmestyy
helmikuu
toukokuu
syyskuu
joulukuu

Ilmoitusten jättöpäivä
25.1.2017
21.4.2017
24.8.2017
23.11.2017

4 kertaa vuodessa
•
•
•
•
•

Lehti on nelivärinen
A4-kokoinen (210 x 297 mm)
16–20 -sivuinen
Lehden painosmäärä on noin 1000 – 1500 kpl
Lehti postitetaan seuran jäsenille ja yhteistyökumppaneille. Lisäksi sitä jaetaan seuran
• tilaisuuksissa ja tapahtumissa mm. Matkamessuilla.
Varaukset ja valmiit ilmoitukset (PDF-muodossa)
sähköpostitse: seslehti@suomiespanjaseura.fi

Banneri-ilmoitukset kotisivulla 55€/kk, 130€/3 kk tai 380€/12 kk. Ota yhteyttä: nettivastaava@suomiespanjaseura.fi

FIESTATARJOUKSET VOIMASSA 6.–19.5.2017
Tarjous uusille jäsenille
Seuran jäseneksi liittyvien ei tarvitse maksaa liittymismaksua (5 €).
jasenasiat@suomiespanjaseura.fi

Tarjous uusille yhteisöjäsenille

-30%

Uudet yhteisöjäsenet saavat 30 prosentin alennuksen vuoden 2017
jäsenmaksusta.

Kampanjahinnat:
•
•
•

Yleishyödylliset yhteisöt ja mikroyritykset (1–9 henkeä): 35 €/vuosi
Pienet ja keskisuuret yritykset (11–200 henkeä): 105 €/vuosi
Suuret yritykset (yli 200 henkeä): 280 €/vuosi

jasenasiat@suomiespanjaseura.fi

Tarjous juhlakirjan sponsoreille ja ilmoittajille
Kampanjahinnat:
•
•
•

Päätukijan ilmoitus 800 €/kpl
(päätukijoiden määrä lehdessä: 2 kpl)
Tuki-ilmoitukset 200 €/kpl
Onnittelut 50 €/kpl

-20%

seslehti@suomiespanjaseura.fi

Tarjous verkkosivuilla ja syyskuun SES-lehdessä ilmoittaville

-20%

Uuden ilmoituksen varaavat saavat 20 %
alennuksen ilmoituksesta.
Esimerkiksi bannerin (280*90 pikseliä) hinta 44 €/kk, SES-lehdessä hinnat alkaen 24 €.

Lisätiedot jäseneksi liittymisestä, juhlakirjasta ja mainostamisesta: www.suomiespanjaseura.fi

