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127. VUOSIKERTA

Ilmoittamalla Kätilöliiton julkaisemassa Kätilölehdessä tavoitat tuhansia kätilöitä ympäri Suomen sekä ison joukon muita
aihepiiristä kiinnostuneita lukijoita neuvoloissa, oppilaitoksissa,
kirjastoissa ja sairaaloissa. Kätilölehti on mainio paikka kertoa
niin kätilöitä kuin heidän asiakkaitaan kiinnostavista tuotteista
ja palveluista: ammattikirjallisuudesta työvälineisiin sekä erilaisista kulutustavaroista tai terveydenhoidosta aina vapaa-ajan
harrastuksiin. Vuosisopimuksella voit ilmoittaa erittäin edullisesti useammassa lehdessä.
Tiesitkö, että lehden lisäksi voit saada näkyvyyttä myös
Kätilöliiton koulutuksissa? Osallistumalla virtuaalisesti liiton
järjestämiin webinaareihin tai näytteilleasettajana läsnäkoulutuksiin pääset kertomaan yrityksesi tuotteista ja palveluista
vieläkin monipuolisemmin!

Ilmoita
Kätilölehdessä!

Lue seuraavalta sivulta tarkemmin lehden vuosisopimusalennuksista sekä
1+1-kampanjasta, jossa voit edullisella hinnalla hankkia samalla kertaa
ilmoitustilaa Kätilölehdessä sekä osallistua kumppanina liiton koulutuksiin.

Ilmoitusten määräpäivät 2022

Ilmoituskoot ja hinnat

Nro

1/2

vaaka

1/1

1/2

1/2

pysty

pysty

1/2

vaaka
210 x 280 + bleed 3 mm
1200 €
2- tai 3-kansi 1250 €

1/4

88 x 252 mm tai
104 x 280 + bleed 3 mm
700 €

178 x 125 mm tai
210 x 139 + bleed 3 mm
700 €

Varaukset

Ilmoitus
aineistot

Ilmestyy

Teema

1/22 8.12.

29.12.

7.2.

Vauva ja
imetys

2/22 6.2.

29.2.

11.4.

Kätilöstä on
moneksi

3/22 8.4.

2.5.

9.6.

Naistentaudit

4/22 30.6.

7.8.

14.9.

NJF

5/22 21.8.

11.9.

20.10.

Kivunlievitys

6/22 4.10.

2.11.

15.12.

Yhdistystoiminta

Varaukset ja ilmoitusaineistot
ILMOITUSVARAUKSET
Varaa ilmoituspaikka: https://bit.ly/30VGGxs
TIEDUSTELUT JA OHJEET
taitto@suomenkatiloliitto.fi

1/4

pysty

1/1

PAINOVALMIIT AINEISTOT
aineistopäivään mennessä osoitteeseen
taitto@suomenkatiloliitto.fi

Aineistovaatimukset
Painokelpoinen pdf, jpg tai tiff
Resoluutio 300 dpi
Värit CMYK

88 x 125 mm
400 €

57 x 280 mm
+ bleed 3 mm
400 €

Kätilölehti ei kuulu arvonlisäveron piiriin.

210 x 250 + 3 mm
1300 €

Aineiston korjauksista veloitetaan 60 € / alkava h.
Lehden vastuu virheistä tai ilmoituksen poisjäännistä
rajoittuu enintään ilmoitushintaan. Reklamaatiot tehtävä
14 päivän kuluessa lehden ilmestymisestä.
Viimeisen varauspäivän jälkeen tehdyistä peruutuksista
laskutetaan täysi ilmoitushinta.

Kätilölehti

Sopimusalennukset 2022

ISSN 0022-9415

Kätilölehti tarjoaa edulliset pakettihinnat vuosisopimusilmoittajille. Vuosisopimus
alennuksen saat, kun varaat ilmoituspaikat ja teet sopimuksen vuodelle 2022 vuoden 2021 loppuun mennessä. Voit valita haluamasi ilmoituskoon numerokohtaisesti
ja halutetessasi toimittaa eri aineiston vaikka joka numeroon.
KOLME MITÄ TAHANSA ILMOITUSTA VUODEN AIKANA:
– 10 % alennus jokaisesta ilmoituksesta
4–6 ILMOITUSTA VUODEN AIKANA:
– 20 % alennus jokaisesta ilmoituksesta

Ulkoasu, taitto

Näkyvyyttä koulutuksissa
Voit osallistua sekä Kätilöliiton webinaareihin että lähikoulutuksiin.

Webinaarit

Webinaarimuotoisiin koulutukseen voit osallistua virtuaalisella mainosesittelyllä, jota esitetään ohjelman taukojen aikana. Mainos voi olla esimerkiksi
video yrityksestä, sen palveluista tai tuotteista. Videon sijaan ilmoitus voi
olla myös esimerkiksi yrityksen logo tai muu kuva tai valmis ilmoitusaineisto.
Kuvaan on mahdollista lisäksi liittää ääntä.

maksimissaan 1 minuutin videomainos tai
yksittäinen kuva (voi sisältää ääntä), 1 min

399 € + 24 % alv.
199 € + 24% alv.

WEBINAARIT VUONNA 2022
Nainen ja Terveys 2022, 11.2.2022

Lähikoulutukset

Kätilöliiton lähikoulutuspäiville voi osallistua näytteilleasettajana.
OSALLISTUMISVAIHTOEHDOT
kaksi päivää 				

Ilmoitusmyynti ja neuvonta
taitto@suomenkatiloliitto.fi
Ilmoitusvaraukset
Varaa ilmoituspaikka lomakkeella:
https://bit.ly/30VGGxs

MEDIATOIMISTOALENNUS –15 %
Sopimuksen tehneille mediatoimistoille.

OSALLISTUMISVAIHTOEHDOT
maksimissaan 5 minuutin videomainos

Päätoimittaja
Outi Helasterä
paatoimittaja@suomenkatiloliitto.fi
p. 040 520 5630

Riikka Käkelä-Rantalainen/Nettienkelit
riikka@nettienkelit.net

Julkaisija
Suomen Kätilöliitto –
Finlands Barnmorskeförbund ry
PL 100, 00060 Tehy
Asemamiehenkatu 4
00520 Helsinki
p. 040 7018 225
toimisto@suomenkatiloliitto.fi
www.suomenkatiloliitto.fi
Tilaushinnat
6 numeroa/vuosi
Suomi ja muut
pohjoismaat 60 €/v
Muut maat 75 €/v
Irtonumero 11 €/kpl
Painopaikka
Suomen Uusiokuori Oy

LÄHIKOULUTUKSET VUONNA 2022
Seksuaaliterveys 2022, 15.–16.9.2022, Radisson Blu Royal Helsinki
Synnytysseminaari 2022, 10.–11.11.2022, Holiday Club Tampereen Kylpylä

Tekniset tiedot
Koko 210 x 280 mm
Leikkuuvarat (bleed) 3 mm
ICC-profiili Coated Fogra 39
Sidonta stiftaus
Sivumäärä 40–48

1+1-pakettitarjous

Painos
n. 4 000 kpl

yksi päivä

540 € + 24 % alv. / 3 m2

			300 € + 24 % alv./ 3 m2

Haluatko tavoittaa kätilöt mahdollisimman monipuolisesti ja päästä kertomaan yrityksesi tuotteista ja palveluista luontevasti eri kanavilla? Kun
ilmoittaudut näytteilleasettajaksi ja varaat samalla kertaa ilmoituspaikan
Kätilölehdestä, saat sekä varatusta lehti-ilmoituksesta että näytteilleasettajan
osallistumishinnoista 10 % ALENNUKSEN.
Varaa haluamasi 1+1-paketti ottamalla yhteyttä:
mariette.pontan@suomenkatiloliitto.fi.
Alennus myönnetään ainoastaan samalla kertaa tehdyistä näytteilleasettaja- ja
ilmoitustilavarauksista. Vain yksi alennustyyppi/ilmoituspaikka*.
* 1+1-pakettihintaa ei voi yhdistää muihin alennuksiin eikä vuosisopimuksiin.

Näytteilleasettajien
tiedustelut koulutuksista

Mariette Pontán
mariette.pontan@suomenkatiloliitto.fi

