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Lähes 1 8tettä
jakelupis sa!
Suomes

– Suu puhtaaksi

Haluatko tavoittaa asiakkaasi silloin, kun hänellä on aikaa
ottaa viestisi vastaan? Kultahammasta luetaan hammaslääkärien
vastaanottojen odotushuoneissa kaikkialla Suomessa.
Kultahammas-lehti jakaa lukijoille luotettavaa tietoa
suun hygieniasta. Kansantajuisesti.
Hampaiden hoito vaikuttaa elämänlaatuusi, olitpa
lapsi tai aikuinen.
Miten lapsen hampaita hoidetaan oikein? Onko
suun hoidossa uusia tuulia? Kuinka pitää suu raikkaana? Onko hampaiden valkaiseminen kallista?

Vaikuttaako ruokavalio suun hyvinvointiin?
Näihin ja moniin muihin kysymyksiin lukija saa
vastauksen Kultahammas-lehdestä.
Kultahammas-lehden voi lukea nyt sekä yksityisillä että kunnallisilla hammaslääkäriasemilla. Jakelupisteitä on lähes 1 800.

Varaa mainospaikkasi NYT!
Ilmoitushinnat
Sivua			

edullisista
Tiedustele myös oden 2013
vu
pakettihinnoista lehteen.
n
kumpaanki

Ilmoituskoot
Euroa

2/1 ........................................... 6 900
1/1 ........................................... 3 900
1/2 ........................................... 2 800		
1/4 ........................................... 1 500
Arvonlisävero lisätään nettohintaan.
Maksuehto 14 vrk netto.

				

mm			

marginaalein

2/1 aukeama ........................................ 394,5 x 266 ..................................... 420 x 297
1/1 sivu ................................................. 184 x 266 ......................................... 210 x 297
1/2 pysty .............................................. 90 x 266 ........................................ 102,5 x 297
1/2 vaaka .............................................. 184 x 133 ...................................... 210 x 146,5
1/4 vaaka .............................................. 184 x 66,5 .......................................... 210 x 74
1/4 kulma .............................................. 90 x 131 ......................................................... –
Marginaaleihin meneviin ilmoituksiin lisätään 3 mm:n leikkuuvara sekä kulmamerkit.

1/13 ilmestyy 26.4. ........................................................... varaukset 2.4. mennessä .......................................................... aineistot 5.4. mennessä
2/13 ilmestyy 11.11. ......................................................... varaukset 11.10. mennessä ................................................. aineistot 18.10. mennessä

Tekniset tiedot

lääkäriasemat. Lähes 1 800 jakelupistettä
ympäri Suomen.

Oy pidättää oikeuden olla julkaisematta
ilmoituksia.

Lehden koko 210 x 297 mm
Ilmoitusaineisto toimitetaan sähköpostilla
osoitteeseen eija.ohrnberg@magnoliamedia.fi.
Ilmoitusaineisto pyydetään yhtenä pdftiedostona, sisältäen kaikki ilmoitukseen
kuuluvat elementit (kuvat, grafiikat, fontit).
Kuvat CMYK-muodossa, resoluutio vähintään 300 ppi.

Vastuu ilmoituksista
Ilmoittaja vastaa siitä, että ilmoitus on lakien, viranomaismääräysten ja mainonnan
itsesäätelyelinten määräysten mukainen.
Ilmoitus ei saa olla hyvän tavan vastainen eikä se saa loukata tekijänoikeutta
tai muuta immateriaalioikeutta. Ilmoittaja on vastuussa ja korvausvelvollinen
mainontansa aiheuttamasta mahdollisesta
vahingosta kolmannelle osapuolelle ja/
tai lehden julkaisijalle. Magnolia Media

Ilmoitusten peruuttaminen
Varauspäivän jälkeen tehdyistä peruutuksista
veloitetaan koko ilmoitushinta.

Jakelu
Suomen yksityiset ja kunnalliset hammas-

Reklamaatiot
Reklamaatiot on toimitettava ilmoitusmyyjälle kirjallisesti seitsemän vuorokauden kuluessa lehden ilmestymispäivästä.
Lehden vastuu virheistä rajoittuu enintään
ilmoitushinnan palauttamiseen. Magnolia
Media Oy pidättää oikeuden muutoksiin.

Ilmoitusmyynti Magnolia Media Oy, puh 044 075 4725, Malmin lentoasema, 00700 Helsinki
Julkaisija Magnolia Media Oy, Puh. 040 587 2447, eija.ohrnberg@magnoliamedia.fi.
Painos 28 500 kappaletta.

www.kultahammas.fi

