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Ilmoituskoot ja
ilmoitushinnat

Alennukset:
Mainostoimistoalennus 15 %.
Kysy toistoalennuksista!
Ilmoitusaineistot
Painovalmis PDF, kulmamerkit,
5 mm leikkuuvara joka puolella.
Värit prosessiväreinä (CMYK).
Kuvien minimiresoluutio 254 dpi.
Painomenetelmä offset, 60 linjaa/cm.
Väriprofiilina FOGRA 45.

1/1 sivu
200 X 265 mm
1 890 €

1/2 sivu (pysty)
97 x 265 mm
990 €

1/2 sivu (vaaka)
200 x 130 mm
990 €

1/4 sivu
97 x 130 mm
590 €

Liitteet sopimuksen mukaan.
Hinnat koskevat painovalmista materiaalia.
Suunnittelusta ja painovalmiiksi saattamisesta veloitamme erikseen.
Hintoihin lisätään alv 24 %.

Takakansi
200 x 240 mm
2 950 €

Aineistojen toimitus
Sähköpostitse:
nici.lonnberg@fingo.fi
ja cc:nä päätoimittajalle

Julkaisija: Fingo
Tekniset tiedot
Koko: 200 x 265 mm
Sivumäärä: 64
Paino: Erweko Oy
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