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AIKATAULU 2022

Numero 1
Varaukset to 3.3. 
Aineistot to 10.3. 
Ilmestyy to 24.3.

Numero 2
Varaukset pe 13.5. 
Aineistot pe 20.5. 
Ilmestyy pe 3.6.

Numero 3
Varaukset pe 2.9. 
Aineistot pe 9.9. 
Ilmestyy pe 23.9.

Numero 4 
Varaukset ke 7.12. 
Aineistot ke 14.12. 
Ilmestyy pe 30.12.

Huom. Varaukset 
ovat sitovia.

Mediatiedot 2022

Vahva peitto vaikuttaja- 
kohderyhmässä
Ilmoittamalla Nykypäivässä 
tavoitat aktiiviset taloudesta ja 
politiikasta kiinnostuneet edel-
läkävijät ja päättäjät. Lukijakun-
tamme koostuu pääsääntöisesti 
ostovoimaisista, hyvin koulute-
tuista kaupunkilaisista naisista 
(46 %) ja miehistä (54 %). 

Lukijamme arvostavat hyvää 
elämänlaatua ja ovat valmiita 
satsaamaan siihen. He ovat 
kulttuuriin suurkuluttajia, jotka 
arvostavat laadukkaita kestoku-
lutustavaroita sekä palveluita. 
He käyttävät rahaa keskimää-
räistä enemmän sijoittamiseen, 
vapaa-ajan asumiseen ja matkai-
luun sekä harrasteisiin.

Kokonaistavoittavuus 48 000 lukijaa/nro 
(KMT 2020).



PAINOVALMIIT  ILMOITUSAINEISTOT  
PDF-MUODOSSA: 
ilmoitukset@nykypaiva.fi

Painotapa: offset 
Sidonta: stiftattu 

Leikkausvarat: 5 mm 
Nelivärikuvat cmyk-muodossa. Kuvan resoluutio 1/1 koossa
vähintään 254 dpi.      Väripro iili: Iso Coated Fogra39

Ilmoituskoot ja -hinnat 2022

Mediatiedot 2022

Aukeama (2/1 sivu) 
3 600 € + alv

1/2 sivu 

900 € + alv

1/4 sivu 
450 € + alv

Hintoihin lisätään alv. Pidätämme 
oikeudet muutoksiin.

Etusivu (1/1) 
5 000 € + alv 

VUOSISOPIMUS 
KANNATTAA

VASTUU VIRHEISTÄ
Kaikki hyväksytyt ilmoitukset pyritään julkaisemaan määrättyinä päivinä. Mikäli 
ilmoitusta ei tuotannollisista tai asiakkaasta johtuvista syistä voida julkaista, lehti ei 
vastaa ilmoittajalle mahdollisesti aiheutuvasta vahingosta. Mikäli lehti ei 
jakeluteknisistä syistä ilmesty ajallaan, lehti ei vastaa ilmoittajalle mahdollisesti 
aiheutuvasta vahingosta. Lehden vastuu ilmoituksen poisjäämisestä tai 
julkaisemisessa sattuneesta virheestä rajoittuu ilmoituksesta maksetun määrän 
palauttamiseen. Huomautukset on tehtävä 8 arkipäivän kuluessa ilmoituksen 
julkaisemisesta tai tarkoitetusta julkaisupäivästä.

Reklamaatiot 8 arkipäivän kuluessa ilmestymisestä. 

PERUUTUKSET
Jos ilmoitus perutaan varauspäivän 
jälkeen tai asiakas ei toimita 
aineistoa, lehti on oikeutettu 
veloittamaan asiakkaalta 
ilmoituksen nettohinnan.

2. mainosta -10 %
3. mainosta -15 %
4. mainosta -20%

mediatoimisto-
alennus -15 %

Takasivu (1/1) 

2 200 € + alv

*

* Huom! Takakannen 
aineistoissa tulee ylös 
jättää 35 mm tyhjä tila 

osoitetta varten!

Kokosivu (1/1) 
1 800 € + alv

Paraatisivu (1/1) 
2 000 € + alv

210 x 297 mm

420 x 297 mm 

vaaka 
210 x 148 mm

105 x 
148 
mm

pysty 
105 x 
297 
mm

Huom. Jokaiseen ilmoituskokoon lisäksi + 5 mm 
leikkuuvarat joka reunalle




