MEDIAKORTTI
SYSMÄ OPAS 2022
Sysmän Yrittäjät ry julkaisee jälleen huhtikuussa SYSMÄ OPPAAN ja
tänäkin vuonna oppaan rinnalla on myös sähköistä näkyvyyttä
edullisesti koko vuodeksi!
SYSMÄ OPAS on tiivis ja helppokäyttöinen teos, joka sisältää sisältää perustietoa Sysmästä ja sen vahvuuksista tapahtumakalentereineen ja artikkeleineen, sekä palveluhakemiston yritystietoineen. Se on selatuin tiedonhakukanava sekä sysmäläisille
että sen vapaa-ajan asukkaille ja täällä vieraileville matkailijoille. Painetun oppaan rinnalle tehdään ejulkaisu sekä nettisivu
www.sysmaopas.fi. Saat oppaan sivuille edullisesti bannermainoksen, jonka kautta johdamme kiinnostuneet omille sivuillesi.
Sähköinen tiedonhaku yleistyy jatkuvasti ja haluamme tarjota keinot myös edulliseen sähköiseen näkyvyyteen.
On tärkeää, että yritysten ja yhdistysten tiedot ovat oppaassa ajantasalla. Yritysten tietoja ei poimita muista rekistereistä,
vaan ne on jokaisen itse ilmoitettava. Vastuu mukaantulosta oppaaseen ja tietojen oikeellisuudesta on siis jokaisella
yrittäjällä ja yhdistyksellä itsellään! Mikäli et itse pysty lähettämään tietoja, ota yhteyttä Erika Väkipartaan – autamme
mielellämme. Yhteystiedot löydät mediakortin alalaidasta.
SYSMÄ OPAS ilmestyy vuosittain, sen painos on 7.000 kpl ja nelivärisen liimaselkäsidotun oppaan koko on 180 x 260 mm.
Opas jaellaan kaikkiin sysmäläisiin talouksiin. Opasta on lisäksi jaossa ympäri vuoden sysmäläisissä yrityksissä.

ILMOITUKSET PAINETUSSA OPPAASSA (L X K)

HINNAT:

TAKAKANSI: 180 x 260 mm + 3 mm bleed
SISÄKANNET: 180 x 260 mm + 3 mm bleed
KOKOSIVU: 170 x 250 mm tai 180 x 260 + 3 mm bleed
1/2 SIVU
VAAKA: 170 x 122 mm tai 180 x 122 + 3 mm bleed
PYSTY: 82 x 250 mm tai 82 x 260 + 3 mm bleed
1/3 SIVU 170 x 80 mm tai 180 x 80 + 3 mm bleed
1/4 SIVU
VAAKA: 170 x 58 mm tai 180 x 58 + 3 mm bleed
PYSTY: 82 x 122 mm
RIVITIETOJEN PERUSTIEDOT 1. KERRAN
(nimi, osoite, puh, fax, sähköposti, www)
RIVITIETOJEN LISÄTIEDOT
(yrityksen kuvaus, toimiala, palvelut jne.)
RIVITIETOJEN TOISTO (PERUS- JA LISÄTIEDOT)
Toisen toimialaotsakkeen alla, hinta per toimiala

1000 €
750 €
350 €
240 €
180 €
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NÄKYVYYS SYSMAOPAS.FI SIVUILLA
BANNERMAINOS LINKITETTYINÄ

140 € / v

Hintoihin lisätään alv 24 %. Ilmoitukset maksetaan verkkopankissa
(ei lisäkuluja) tai ne laskutetaan (5 € laskutuslisä).
Sysmän Yrittäjät ry:n jäsenille ilmoitushinnoista -30 %
AIKATAULU:
Ilmoitusvaraukset ja -aineistot YSTÄVÄNPÄIVÄÄN 14.2.2022 mennessä. Maksa ilmoitustilasi osoitteessa
www.yksisysmaopas.fi. Ilmoita muuttuneet / poistettavat / uudet tietosi / ennallaan pysyvät tietosi
sähköpostilla osoitteeseen sysman@yrittajat.fi
LISÄTIEDOT:
Apua saat Erika Väkiparralta (044 9899 169, sysman@yrittajat.fi) ja Sysmän Yrittäjien hallituksen jäseniltä
(www.yrittajat.fi/sysma). Autamme kaikissa asiaan liittyvissä asioissa.
Olet myös lämpimästi tervetullut liittymään jäseneksemme ja hyödyntämään heti jäsenalennuksesi -30 %,
jäsenmaksu on verovähennyskelpoinen. Lue lisää www.yrittajat.fi/liity
AINEISTO-OSOITE: sysman@yrittajat.fi AINEISTOKYSYMYKSET: info@neitisievanen.fi
Ilmoituksista toivotaan painokelpoista aineistoa (aikakauslehtipainokelpoinen pdf, resoluutio 300 dpi, CMYK, Fogra Coated39).

YHTEISTYÖTERVEISIN

SYSMÄ OPAS -yhteyshenkilösi on Erika Väkiparta • 044 9899 169 • sysman@yrittajat.fi

