
TTT-LEHDEN  
KAUPALLISET  
ARTIKKELIT

Lisätietoja ja varaukset
Jaana Koivisto
Puhelin 040 770 3043
jaana.koivisto@tttlehti.fi

Päätoimittaja
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KOKO TAI PAIKKA LEVEYS X KORKEUS MM 4-VÄRI (EUROA)

2/1 aukeama 440 x 280 + 5 mm 5 050 €

1/1 sivu 220 x 280 + 5 mm 3 000 €

½ sivua vaaka 220 x 138 + 5 mm 2 260 €

½ sivua pysty 108 x 280 + 5 mm 2 260 €

Hinnat asiakkaan toimittaessa valmiin aineiston. Avaimet käteen -kaupallisen artikkelin 
hintaan lisätään toimitustyö järjestelyineen 300–600 € + mahdollinen kuvaus  
200–250 €. Kaikkiin hintoihin lisätään alv 24 %.

ESIMERKKI 

1/1-sivun Avaimet käteen -artikkeli
• hinta 3 600 €
• tuottaminen asiakaskeskustelun pohjalta
• varaus kaksi kuukautta ennen lehden 

ilmestymistä
• 2 000–2 700 merkkiä
• kaksi korjauskierrosta
• kuvapankkikuva
• Työ-, Terveys- tai Turvallisuus-teemaan 

sopivassa osassa lehdessä

ESIMERKKI 
Avaimet käteen -artikkeli,  
painettu lehti + sähköiset 
• hinta 1/1 sivu 4 800 €
• Työ-, Terveys- tai Turvallisuus-teemaan 

sopivassa osassa lehdessä 
• kuvallisena nostona uutiskirjeessä,  

linkki nettisivun artikkeliin
• kahden kuukauden näkyvyys  

www.tttlehti.fi-sivustolla nostona  
etusivun oikeassa reunassa ja läpi sivuston

• oma artikkelisivu sisältäen tekstiä,  
kuvia, videoita ja linkkejä

TTT-LEHDEN KAUPALLISET ARTIKKELIT antavat mah-
dollisuuden kertoa tuotteistasi, palveluistasi ja yrityksestäsi 
lehtijutun tapaan. Voit tuottaa artikkelin sisällön itse tai 
antaa sen sisällöntuottajamme tehtäväksi.

MEILLÄ ON TUOTTEILLENNE valmis työhyvinvoinnista, 
työterveydestä, työturvallisuudesta ja henkilöstöasioista 
kiinnostunut yleisö. TTT-lehti on luotettu media. Tilaajillem-
me 82 prosentille TTT-lehti on alan tärkein tietolähde, ja  
97 prosenttia lukijoista on tyytyväinen TTT-lehteen. Uutis-
kirjeemme tilaajista 83 prosenttia on siihen tyytyväinen.

KAUPALLISET ARTIKKELIT sijoitetaan muiden artikkelien 
tapaan lehden sisäsivuille sovitun teeman mukaiseen osioon. 
Ne eroavat kuitenkin ulkoasultaan journalistisin perustein 
julkaistusta artikkelista. Kaupallisen artikkelin sivun yläreu-
nassa lukee sana MAINOS, ja taitollisesti artikkeli poikkeaa 
lehden muista jutuista.

MAINOS
TUO SISÄLTÖSI OSAKSI TTT-MEDIAA!
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Muutokset mediatietoihin mahdollisia.
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