Lehti
lukijoille
ilmainen

Tehokas tapa tavoittaa neuvolat ja sen asiakkaat

NYT TAVOITAT
LAPSIPERHEET
Teemat 2020
1/2020
» Odotusteemanumero
» Erilaisia odotustarinoita
» Raskausarvet ja ihonhoito
» Ravintosuositukset
» Vaunujen ja rattaiden
valinta
» Synnytystarinat
» Lastenhuoneen
suunnittelu

2/2020
» Teemana vauvavuosi
» Synnytyksestä palautuminen
» Vaippatesti
» Vauvaperheen uni
» Soseet, sormiruokailu vai
molemmat?
» Valmisruokaa vai luomua
» Imetyksen haasteet
» Äidin oma aika
» Vauvavuoden harrastukset

3/2020
» Teemana kaikki
taaperosta leikki-ikään
» Lelujen turvallisuus
» Lastenkasvatuksen
haasteet
» Tehdään ruokaa yhdessä
» Lapsiperheen vitamiinit
» Lapsi sairastaa
» Mitä lapsi harrastaa?
Millaista vapaa-ajan
tekemistä lapsi tarvitsee?

Perheen Aika on vuodesta 2016 alkaen ilmestynyt
media, joka tarjoaa hyödyllistä tietoa viihdyttävässä muodossa perhettä suunnittelevista aina esikouluikäisten perheisiin asti.
Perheen Aika -media tarjoaa tietoa paitsi neuvoloissa ja
muissa terveydenhuollon toimipisteissä jaettavassa printtilehdessä, mutta myös viihdyttävillä kotisivuilla sekä sosiaalisessa mediassa. Lukijan on helppo valita oma tapansa
tutustua raikkaaseen ja informatiiviseen sisältöömme juuri silloin, kun se hänelle parhaiten sopii.
Perheen Aika -media tuo iloa ja hyötyä lapsiperheille
kolme kertaa vuodessa runsaana lukupakettina sekä netissä ympäri vuoden – täysin ilmaiseksi!

Uutta! Yhteistyöstä voimaa

»

Yhteistyöartikkeleilla pääset keskelle lukijoiden arjen
tilanteita ja ongelmia. Toimituksemme tekee tuotteisiisi tai
palveluihisi perustuvan 1-3 sivun mittaisen yhteistyöartikkelin,
jossa voimme hyödyntää perheiden kokemuksia ja vertaistukea. Teemme myös yrityksesi toimintaa tai arvomaailmaa
avaavia yhteistyöartikkeleita, joiden avulla lukijat voivat löytää
omaan arvomaailmaansa
paremmin sopivia tuotteita ja
palveluita.
9 VINKKIÄ

»

Sisusta
vauvan hu
one
valmiiksi

Yhteistyöartikkelit jatkuvat
Perheenaika.fi -sivustolla, jossa
ne nostetaan etusivulle noin kuukauden ajaksi lehden ilmestymisestä. Artikkeleita nostetaan myös
esille Perheen Ajan sosiaalisessa
mediassa.
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»

Perheille suunnattu journalistinen sekä kokemuksellinen
sisältö houkuttelee lukijoita helpolla lähestyttävyydellään.
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Ilmoituskoot

koko sivu
210 x 297 mm

1/2 vaaka
210 x 148 mm

1/2 pysty
103 x 297 mm

Yhteistyössä
» Perheen ajan toimitus tekee tuotteisiisi tai
palveluihisi perustuvan 1-3 sivun mittaisen
yhteistyöartikkelin, jossa voimme hyödyntää
perheiden kokemuksia ja vertaistukea.
» Yhteistyöartikkelit jatkuvat Perheenaika.fi -sivustolla, jossa ne nostetaan etusivulle noin kuukauden ajaksi lehden ilmestymisestä. Artikkeleita
nostetaan myös esille Perheen Ajan sosiaalisessa
mediassa. Sisältö ja laajuus räätälöidään aina
tapauskohtaisesti mainostajan kanssa.
» Kysy lisää ilmoitusmyynnistämme!

Advertoriaalit
Advertoriaalit puhuttavat ja vaikuttavat voimakkaammin kuin perinteiset mainokset.
Toimitus voi taittaa ja editoida advertoriaalin
mainostajan valmiista aineistosta tai kirjoittaa
mainostekstin itse mainostajan lähteisiin
tukeutuen ja mainostajalla hyväksyttäen. Saat
täydet julkaisuoikeudet sisällöille ja voit käyttää
aineistoja vapaasti omissa tai muiden medioissa.

1/3 pysty
70 x 297 mm

1/3 vaaka
210 x 97 mm

tuotenosto
n. 70 mm x 99 mm

Perheenaika.fi
Perheen Aika on monimediakonsepti. Lehden
sisällöt jatkuvat nettisivuilla ja aktivoivat sosiaalisessa mediassa usealla eri kanavalla. Haluamme
tarjota lukijoille mahdollisuuden tarttua aiheisiin
juuri heidän haluamassa muodossa ja heille
parhaiten sopivana ajankohtana.
Paraati
1000 x 300 px
300 €/kk

Jättibanneri
300 x 600 px
200 €/kk

Perusbanneri
300 x 300 px
100 €/kk

Hinnat (alv 0%)
» Koko sivu 2 650 €
» 1/2 sivu 1 800 €
» 1/3 sivu 1 400 €
» Yhteistyöartikkelin hinta laajuuden mukaan
» Advertoriaali koko sivu 2 900 €
(sis. perusbannerin 2 kk)
» Uutta ja ajankohtaista -paikka 350 €
» Tuotenosto artikkelin yhteydessä 1/6 sivu 400 €
» Tuotenäytteen lähetys neuvolaan
lehtilaatikossa saatekirjeen kera 10 €/osoite

Aikataulu 2020
Aineistojen toimittaminen
» Lähetä ilmoitusaineisto osoitteeseen
ilmoitukset@perheenaika.fi
» Nimeä aineisto tuotenimi_yritys.pdf.
» Väri- ja painoprofiilit voi ladata:
www.forssaprint.fi/aineisto-ohjeet
» Kuvat 300 dpi, aineisto cmyk
» Ilmoituksissa tulee olla 5 mm leikkuuvarat
» Ilmoituksiin liittyvät kysymykset: Kim Nummila,
kim.nummila@maxelpharma.fi, puh. 040 508 3398

nro
1
2
3

ilmestyy
5.2.
3.6.
7.10.

aineisto
15.1.
13.5.
16.9.

advertoriaalit
8.1.
8.5.
7.9.

Yhteystiedot
Julkaisija: Maxel Pharma Oy
Vastaava päätoimittaja: Kim Nummila
Ilmoitusmyynti: Maxel Pharma Oy / Kim Nummila,
kim.nummila@maxelpharma.fi, puh. 040 508 3398

