
Mediakortti 2023

Novia Finland Oy, Isokatu 56, 90100 Oulu  
Mediamyynti puh. 08 552 8807 
www.noviafinland.fi

Laskutus varauksen yhteydessä, 
maksuehto 10 pv netto. 

Hintoihin lisätään kulloinkin voimassa oleva 
arvonlisävero ja laskutuslisä 10 € 
(sis. alv 24 %)

Aineistopäivä 
10.3.2023

Aineiston toimitus:  
ilmoitukset@noviafinland.fi

Mainosaineistot 
Aineisto toimitettava oikeassa koossa, 
painovalmiina pdf-tiedostona, kuvat 300 dpi 
resoluutiolla ja CMYK-väreissä.

• Oulun kauppakamarin toiminta 2022
• Jäsenpalvelut
• Toiminta-alueen kehitysnäkymät
• Oulun kauppakamarin verkosto
• Oulun kauppakamarin vuosikertomus 

2022
• Oulun kauppakamarin jäsenyritykset 

ja -yhteisöt

Kustantaja ja julkaisija 

Oulun kauppakamari 
Sepänkatu 20, 90100 Oulu

Ilmestyminen: Toukokuu 2023 

Painosmäärä: 1800 kpl

Tekniset tiedot
A4, nelivärinen, liimasidottu

Sisältö 
Toimituksellinen osuus

Sisältää yrityksen nimen tehotekstillä, yrityksen 
yhteystiedot ja toimialahakemiston otsikoinnin 
kaksikielisenä (suomi-englanti) sekä www-linkin 
Oulun kauppakamarin sivuilta jäsenyrityksen omille 
sivuille. (ks. malliteksti) 

Lisärivit: á 20,00 € esim.  sähköpostiosoite tai toinen 
puhelinnumero.

OULUN KAUPPAKAMARIN
VUOSIKIRJA

Jakelu

• Oulun kauppakamarin jäsenet
• Päättäjät mm. ministeriöissä sekä 

Pohjois-Pohjanmaan, Kainuun ja 
Koillismaan kaupunkien ja kuntien
johdossa

• Tiedotusvälineet
• TE-toimistot
• Viranomaistahot
• Oppilaitokset
• Näköisversio Oulun kauppakamarin 

kotisivulla 

210 x 297 mm  
+ leikkuuvara (3 mm) 
2 155 €
Advertoriaali 
2 405 €

90 x 270 mm tai 
185 x 135 mm 
1 255 €
Advertoriaali
1455 €

1/2 sivu

1/4 sivu 

90 x 135 mm tai 
185 x 65 mm  
795 €

90 x 60 mm 
495 €

1/8 sivu 

OULUN KAUPPAKAMARIN VUOSIKIRJA 2023 

Aukeama, 420 x 297 mm + leikkuuvara (3 mm),  hinta 3750 €. 
Aukemaman advertoriaali  4 050 €

Advertoriaali on artikkelimuotoinen kaupallinen yritysesittely. Hinta sisältää 
ammattitoimittajan toimitustyön, yhden tarkistuskierroksen ja tarvittavat 
korjaukset sekä sivun ja aukeaman esittelyissä sanomalehtitasoisen kuvauksen. 
Advertoriaali voidaan toteuttaa myös asiakkan omilla kuvilla ja tekstillä.

Nelivärimainokset ja advertoriaalit

1/1 sivu

Malliteksti: 
Järjestötoimintaa/Associations 
(toimialaotsikko) 

Oulun kauppakamari 
Sepänkatu 20
90100 Oulu
Puhelin 050 562 9933
www.oulunkauppakamari.fi

Oulun kauppakamarin vuosikirja sisältää vuosikertomuksen 2022 ja tietoa Oulun kauppakamarin tarjoamista 
jäsenpalveluista sekä toiminta-alueen kehitysnäkymistä. Vuosikirjassa esitellään myös kauppakamarin 
verkostoa ja lisäksi löydät sieltä luettelon kaikista Oulun kauppakamarin jäsenyrityksistä ja -yhteisöistä. 

Ilmoitukset toimialahakemistossa

Toimialahakemistoilmoitus (vain jäsenille) 180 € 

Ilmoitusmyynti ja laskutus

Seuraa meitä somessa

1/16 sivu 40 x 60 mm 
295 €




