Liikennelentäjä
Mediakortti 2019
Liikennelentäjä-lehti on Suomen Lentäjäliitto ry:n (FPA) julkaisema
jäsenlehti, jonka tehtävänä on esitellä liikennelentämisen ammatillisia
kysymyksiä eritoten lentäjäyhteisön näkökulmasta. Lehti ilmentää myös
FPA:n ja sen jäsenyhdistysten ydintoimintoja. Painotus on ammatillisissa ja
lentoturva-asioissa sekä kansallisella että kansainvälisellä tasolla.
Lehden lukijoihin kuuluvat FPA:n jäsenyhdistysten lentäjät ja eläkeläiset sekä
muutamat ammattikuntamme tärkeät sidosryhmät kuten Finavia, Liikenteen
turvallisuusvirasto, lentoyhtiöt, Liikenne- ja Viestintäministeriö sekä
liikennelentäjäoppilaitosten oppilaskunnat.
Vuonna 2019 ilmestyy neljä(4) numeroa.

Julkaisija:

Suomen Lentäjäliitto ry / Finnish Pilots´ Association (FPA)

Painosmäärä:

n. 1800 kpl

Toimitus:
Vastaava päätoimittaja
Päätoimittaja

Liiton puheenjohtaja
Sami Simonen

Toimitus ja taitto

Heikki Tolvanen
Miikka Hult
Antti Hyvärinen
Olli Iisalo

toimitus(at)fpapilots.fi

Maija Havola

Taitto(at)fpapilots.fi

Tekstien viimeistely

0400 684 818

president(at)fpapilots.fi
sami.simonen(at)fpapilots.fi

Hannu Kärävä

Tekniset tiedot:

Lehti on A4-kokoinen, neliväripainettu julkaisu.

Painopaikka:

Forssa Print

Ilmoitusmyynti / Marketing:

mainosmyynti@fpapilots.fi

p.040-219 2334

Tuula Nuckols
Sami Simonen
Mikael Währn

tuula.nuckols(at)fpapilots.fi
sami.simonen(at)fpapilots.fi
mikael.wahrn(at)fpapilots.fi

03-4235 649

www.forssaprint.fi

Hinnasto, yksittäiset ilmoitukset
Nettokoko noin

Hinta

1/1 sivun värillinen ilmoitus (1 nro)
1/2 sivun värillinen ilmoitus (1 nro)
1/3 sivun värillinen pystyilmoitus (1 nro)
1/3 sivun värillinen vaakailmoitus (1 nro)
1/4 sivun värillinen ilmoitus

210 x 297 mm
210 x 145 mm
105 x 148 mm

1300 €
900 €
750 €
750 €
550 €

Takakansi*
Keskiaukeama

202 x 259 mm*
420 x 297 mm

1900 €
3500 €

Erillinen nelivärimainos
postitettuna yhdessä
Liikennelentäjä-lehden
kanssa

Lisätietoja:
mainosmyynti

* Takakannen yläreunaan jää noin 30 mm. tyhjä tila osoitetulostusta varten.
Siksi takakannen nettokoko on hieman muita koko sivun mainoksia pienempi.

Ilmoitusaineisto-ohje

Ilmoitukset lähetetään JPG-, PSD-, PDF-, PNG-,
kuvatiedostoina, joiden väriformaatti on CMYK.

TIF-

tai

EPS-tyyppisinä

Ilmoituksen koko toimitettaessa voi olla sama tai suurempi kuin edellä mainittu
nettokoko. Nettokokoon pääsemiseksi tulee ilmoituksen mittasuhteiden kuitenkin
olla oikeat. Resoluution (todellisessa koossa) olisi hyvä olla 300 dpi.

Ilmoitusten toimitustapa

Sähköpostitse osoitteeseen taitto(at)fpapilots.fi
Myös aineisto-ohjeiden lisätiedot yllä olevasta osoitteesta.

Materiaalien
toimitusajat
1 / 2019
2 / 2019
3 / 2019
4 / 2019

Toimitusaineisto

Ilmoitusaineisto

Lehti ilmestyy

21.1.
15.4.
19.8.
9.11.

28.1.
22.4.
26.8.
16.11.

Viikko 8
Viikko 20
Viikko 38
Viikko 49

Lehti pyytää huomioimaan, että toimitustyön luonteen ja resurssien vuoksi ilmestymisajakohdat ovat ohjeellisia.
Lehti ei vastaa ilmoittajalle mahdollisesti aiheutuvasta vahingosta, jos hyväksyttyä ilmoitusta ei tuotannollisista
tai muista syistä voida julkaista määrättyyn ajankohtaan mennessä. Toimitus pyrkii tiedottamaan etukäteen
tiedossaan olevista julkaisuviiveistä. Lehden vastuu ilmoituksen julkaisemisessa tapahtuneeseen virheeseen
rajoittuu ilmoitushinnan palautukseen.

