LABYRINTTI -lehden mediakortti 2020
Ilmoitustilan myynti:
Je-Mark Ky, Jukka Eriksson
p. (09) 5489 3630, 050 339 6137
info@je-mark.fi
www.je-mark.fi

Julkaisija:
FinFami – Mielenterveysomaisten keskusliitto
Toimitus:
Meritullinkatu 4 B 10
00170 Helsinki
p. 050 464 2739, faksi (09) 673 661
www.finfami.fi

Painos:
5 500 kpl
Sähköinen nettilehti löytyy www.finfami.fi

Päätoimittaja:
Pia Hytönen
p. 045 263 1690

Tekniset tiedot:
Lehden koko 210 x 297 mm
Painomenetelmä: offsetpaino
Paino-ala: 210 x 297, leikkausvarat 3 mm
Palstamäärä 3
Rasteritiheys: 60 linjaa/cm
Aineistovaatimus: Offset-painokelpoinen,
korkearesoluutioinen PDF-formaatti, fontit sisällytettynä tai
konvertoituna, värit CMYK-muodossa, kuten resoluutio
vähintään 300 dpi.
Sidonta: Stiftaus

Toimituspäällikkö:
Marika Finne
p. 045 844 0135
Ulkoasu ja taitto:
PunaMusta, Medialogistiikka
p. (03) 423 5677
taittopalvelu@punamusta.com

Painopaikka:
PunaMusta, Forssa 2020

Ilmestymisaikataulu ja teemat 2020:
Nro
1/2020
2/2020
3/2020
4/2020

Aineistopäivä

Ilmestyy

4.3.2020
2.6.2020
14.10.2020
30.11.2020

pe 20.3.
to 18.6.
pe 30.10.
ke 16.12.

Teemat
Lapsiomaiset ja nuoret hoivaajat
Mielenterveys ja työelämä
Mielenterveysomaisen toipuminen
Mielenterveys ja päihteet

				

Ilmoitushinnat ja -koot 2020:
Koko
Takakansi
2. kansi
1/1
1/2 pysty
1/2 vaaka
1/4 pysty
1/4 vaaka
1/8 pysty
1/8 vaaka

koko mm
177 x 244 mmm (210 x 297 mm)
177 x 261 mm (210 x 297 mm)
177 x 261 mm (210 x 297 mm)
87 x 260 mm (105 x 297 mm)
177 x 129 mm (210 x 147,5 mm)
87 x 129 mm (105 x 147,5 mm)
177 x 64 mm (210 x 80 mm)
87 x 64 mm
177 x 30 mm

Vuosialennukset sopimuksen mukaan.
Arvonlisävero 0 %

Hinta
1 300
1 000
900
550
550
300
300
180
180

e
e
e
e
e
e
e
e
e

Ilmoitusaineisto:
Painovalmiit ilmoitukset PDF-tiedostoina toimitetaan
sähköpostilla osoitteeseen info@je-mark.fi.
Muiden kuin PDF-tiedostojen toimittamisesta on sovittava
erikseen. Lisätietoja aineistovaatimuksista:
marika.finne@finfami.fi.
Labyrintti-lehti pidättää oikeuden päättää ilmoitusten
julkaisemisesta.
Huom. Varatusta mainostilasta tarvitaan aina kirjallinen
vahvistus Je-Mark Ky:lle. Ilman vahvistusta mainostilaa ei
varata.
Ilmoitusten peruuttaminen:
Peruutukset kirjallisesti viimeistään ko. numeron
viimeisenä varauspäivänä. Tämän jälkeen tulleista
peruutuksista veloitetaan ilmoituksen koko hinta.
Reklamaatiot:
Mikäli ilmoitusta ei tuotannollisista tai muista
toiminnallisista syistä tai asiakkaasta ja/tai mainos- ja
mediatoimistosta johtuvasta syystä voida julkaista, lehti
ei vastaa tästä mahdollisesti aiheutuvasta vahingosta.
Lehti ei anna hyvitystä vähäisestä paino-, painatus- tai
taittovirheestä, joka ei vaikeuta ilmoituksen käsittämistä
eikä vähennä sen mainosarvoa. Lehden vastuu
ilmoituksen poisjäämisestä, julkaisemisessa sattuneesta
virheestä tai virheestä aineistonvalmistuksessa rajoittuu
ilmoituksesta maksetun määrän palauttamiseen.
Huomautukset kirjallisesti 8 vuorokauden kuluessa
lehden ilmestymisestä. Lehden vastuu virheistä rajoittuu
enintään ilmoitushintaan.
Maksun saaja:
Finfami – Mielenterveysomaisten keskusliitto
Pankki ja tili IBAN:
FI93 5724 1120 0245 02
BIC:
OKOYFIHH

Maksuehdot 14 pv netto, viivästyskorko 10 %.
Oikeus mediakortin ja kaikkien siinä annettujen tietojen
muuttamiseen pidätetään.
Labyrintti-lehti on ainoa mielenterveysomaisille ja
-omaishoitajille suunnattu lehti Suomessa. Labyrintti on
Omaiset mielenterveystyön tukena keskusliiton
julkaisema jäsenlehti, joka ilmestyy neljä kertaa
vuodessa.
Labyrintissä on tietoa muun muassa
mielenterveysomaisten ja -omaishoitajien hyvinvointiin
liittyvistä asioista, erilaisista sosiaalietuuksista, palveluista
ja lainsäädännöstä sekä omaisyhdistysten toiminnasta.
Lehdessä nostetaan esiin konkreettisesti myös
mielenterveysomaisten ja -omaishoitajien kokemia
ongelmia ja vaaditaan muutosta epäkohtiin.
Lisäksi se kertoo, missä edunvalvontatoimenpiteissä
omaisjärjestö on mukana ja miten edunvalvontaa
kehitetään.

Labyrintti-lehteä toimitetaan:
■ mielenterveysomaisille ja -omaishoitajille
■ omaisyhdistyksille
■ sosiaali- ja terveysalan ammattilaisille
■ kirjastoihin ja oppilaitoksiin
■ yhteistyökumppaneille
■ poliittisille päättäjille, rahoittajalle, medialle

