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LOGY-MAINOSTAJAN TYÖKALUPAKKI
– logistiset ratkaisut markkinointiviestin
toimitukseen
Suomen Osto- ja Logistiikkayhdistys
LOGY ry on Suomen suurin logistiikan ja
hankinnan asiantuntijoiden verkosto. Yhdistys
kustantaa ja julkaisee Osto&Logistiikkaammattimediaa, joka ilmestyy päivittäin
verkossa ja kuusi kertaa vuodessa
laadukkaana aikakauslehtenä.
• Printtilehden painosmäärä on noin
5 000 kpl (tapahtumissa jaettavat
lisäpainokset vaihtelevat).
Lukijamäärä: yli 20 000 alan toimijaa.
• 52 % lehden vastaanottajista tekee
itsenäisesti hankintapäätöksiä
• ja 25 % tekee aloitteita ostoja hankintapäätöksiin.
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Lehtimainonta
VUODEN 2019 AIKATAULUT

Logistiikan ja hankinnan kiinnostavimmat
puheenaiheet kuudesti vuodessa.

NUMERO

VARAUS AINEISTO

MÄÄRÄPAIKAT

1/2019

11.1.

3/2018

193 mm x 195 mm

2/1 sivua (aukeama)
2 900 € + alv
420 mm x 297 mm
+ 5 mm leikkuuvara

takakansi
2 730 € + alv

210 mm x 272 mm
+ 5 mm leikkuuvara

sisäkannet
2. kansi 2 600 € + alv
3. kansi 2 400 € + alv
210 mm x 297 mm + 5 mm leikkuuvara

pääkirjoitusaukeama
2 500 € + alv

Osaaminen ja koulutus
12.3.

28.3.2019

Sisälogistiikka

9.5.

16.5.

6.6.2019

Kuljetus ja pakkaukset

28.8.

13.9.2019

Hankinta ja kumppaniverkostot

24.10.2019

Toimitusketjut

5/2018

1.10.

8.10.

6/2018

14.11.

21.11.

AINEISTO
Painokelpoisena PDF-tiedostona (versiot
3.0–5.0), joka sisältää tarvittavat kuvat sekä
fontit. Väriavaruus CMYK (process). Ilmoitusaineistojen tulee olla 100-prosenttisessa
koossa. Jos ilmoituksen koko poikkeaa varatusta, ilmoitus pakotetaan taitossa sopivaan
kokoon. Ilmoittaja vastaa itse ilmoituksen
väreistä ja niiden toistuvuudesta. Lehti
painetaan ISOCoated-profiililla.
resoluutio: 300 dpi värit: CMYK
leikkuuvarat: 5 mm

210 mm x 297 mm + 5 mm leikkuuvara

LIITTEET
Lehden väliin voidaan liitteistää asiakkaiden
esitteitä. Kun asiakas toimittaa painoon
valmiin alle 50 grammaa painavan liitteen.
Hinta 2 750 € + alv

MUUALLA LEHDESSÄ

Tarvittaessa voimme hoitaa painatuksen.
Kerro liitteesi sivumäärä ja koko, niin laskemme sinulle tarjouksen. Liitteiden paperi on
sama kuin lehden kansipaperi eli 150 g silk.
1/1 sivu
2 250 € + alv

210 mm x 297 mm
+ 5 mm leikkuuvara

1/2 sivu pysty
1 265 € + alv

105 mm x 297 mm
+ 5 mm leikkuuvara

1/2 sivu vaaka
1 265 € + alv

210 mm x 144 mm
+ 5 mm leikkuuvara

1/4 sivu vaaka
700 € + alv

210 mm x 72 mm
+ 5 mm leikkuuvara

TEEMAT

5.3.

4/2018

etukansi
4 300 € + alv

ILMESTYY

Jos lehden väliin tulee irrallisia A4-kokoisia
liitteitä, niiden pitää olla vähintään 5 mm
kapeampia ja matalampia kuin lehti. Muussa
tapauksessa liite joudutaan pussittamaan
lehden kanssa.

Verkkokauppa

Esimerkki: A4-kokoinen esite painettuna
ja lähetettynä lehden välissä,
hinta 3 250 € + alv
ADVERTORIAALI
Advertoriaali on lehtijutun muotoon kirjoitettu
ja taitettu ilmoitus. Advertoriaaliin tulee selkeästi erottuva reunamerkintä ”ILMOITUS”.
Hinnat
1/1-sivu 1 950 € + alv
2/1-sivu 2 480 € + alv
Edellä mainitut hinnat voimassa, kun
aineisto tulee ilmoittajalta painovalmiina.
Toimituksellista apua tekstien ja kuvien
tuottamiseen on saatavilla Osto&Logistiikan
yhteistyökumppanilta erillistä korvausta vastaan, jolloin hinta riippuu tapauskohtaisesti
siitä, kuinka valmista materiaalia mainostajalla on käytettävissä.

ILMOITUSVARAUKSET
JA LISÄTIEDOT
+358 50 352 3277
ilmoitukset@logy.fi

osto&logistiikka.fi

2019

Digimainonta

Digitaalinen media toimitusketjujen ammattilaisille.
DISPLAY-MAINOKSET (hinnat alv 0 %)

Jättibanneri

• Etusivun ylävalikon yläpuolella
• Leveys 794 pix

Hintaan vaikuttavat bannerin
koko ja näkyvyyden kesto.

1. Monikanavainen
etusivu

Esimerkiksi jättibanneri
• 1 viikko 2000 euroa
• 2 viikkoa 3 000 euroa
Etusivun L-kokoinen
sivubanneri
• 1 viikko 800 euroa
• 2 viikkoa 1 200 euroa

• Lehden etusivu + jättibanneri 3 viikkoa
• Hinta 6 000 euroa

Työpaikkailmoitus
• 750 euroa / 3 viikkoa
• Ilmestyy aiheeseen liittyvällä
teemasivulla
• Etuhinta LOGYn jäsenille
500 eur / 3 viikkoa

Kumppaniblogi

Sivubanneri

• Sisältöjen oikealla puolella
• Leveys 245 pix
• Korkeus voi vaihdella:
• S-koko 120 pix
• M-koko 240 pix
• L-koko 360 pix

ESIMERKKEJÄ
PRINTTI-DIGIPAKETEISTA

• Asiakkaan tuottama sisältö, joka liitetään
ostologistiikka.fi-sivuston uutisvirtaan.
• Ilmestyy etusivulla ja aiheeseen
liittyvällä teemasivulla.
• Artikkeli on kaksi viikkoa etusivulla,
mutta luettavissa myös sen jälkeen.
Artikkeli arkistoidaan toimituksellisen
sisällön mukana.
• Asiakas toimittaa valmiin tekstin ja kuvat.
• Tekstin maksimipituus on 6 000 merkkiä.
• Sponsoroituun artikkeliin tulee merkintä
”SPONSOROITU”.
• 1 500 euroa

2. Monikanavainen
sisäsivu
• 1/1 lehden sivu +
jättibanneri 1 viikon ajan
• Hinta 3 250 euroa
• Lisäviikot tarjouksen mukaan

3. Monikanavainen sisäsivu
teema-alueella
• 1/1 lehden sivu + sivubanneri
1 viikon ajan pääsivulla ja
3 viikkoa teemasivulla
• Hinta 2 625 euroa
• Lisäviikot tarjouksen mukaan

4. Monikanavainen
sponsoroitu sisältö
digi + printti
• Digissä julkaistu aineisto
julkaistaan myös Osto&Logistiikan
printtiversiossa 2/1 sivun laajuisena
• Hinta 3 000 euroa
• Printtijulkaisussa kuvien tekniset
vaatimukset: kuvien resoluutio 300
dpi, jpg-muodossa

ALENNUKSET
LOGYn mediaratkaisuissa on
käytössä ostoihin perustuvat
paljousalennukset.
Alle 4 000 €
4 000–8 000 €
8 000–12 000 €
12 000–16 000 €
Yli 16 000 €
Mediatoimistoalennus

-0%
-10 %
-15 %
-20 %
-25 %
-15 %

Kysy lisää! Laaditaan
yhdessä koko vuoden
markkinointisuunnitelma.
ILMOITUSVARAUKSET
JA LISÄTIEDOT
+358 50 352 3277
ilmoitukset@logy.fi

