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OUTDOOR ON IN! 

Hintoihin lisätään arvonlisävero 24 %. Pienil-
moitusten suunnittelusta veloitamme 20 euroa, 
muista tapauskohtaisesti sopimuksen mukaan. 
Oikeus mediakortin ja siinä esitettyjen tietojen 

muutoksiin pidätetään.  Mikäli ilmoitusta ei tuo-
tannollisista/toiminnallisista syistä (esim. lakko) 
tai asiakkaasta johtuvista syistä voida julkaista, 
lehti ei vastaa ilmoittajalle mahdollisesti aiheu-

tuvasta vahingosta. Lehden vastuu ilmoituksen 
pois jäämisestä tai julkaisemisessa sattuneesta 
virheestä rajoittuu ilmoituksesta maksetun mää-
rän palauttamiseen.
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Lähimatkailu on kovassa suosiossa, 
ja Loviisa on nouseva kohde. 

Eikä mikään ihme – onhan Loviisa sympaattinen pikkukaupunki, joka 
kiinnostaa yhä laajemmin.
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ILMOITUSMYYNTI
Sini Hakkarainen 
019 535 552, 050 306 4196
sini.hakkarainen@creativepeak.fi  

JAKELU 22.–23.5.2021
VALMIS AINEISTO 26.4.  
VALMISTETTAVA AINEISTO 19.4. 
toimitus@creativepeak.fi

Pikkukaupungin kesänumero 2021 tavoittaa 
paitsi loviisalaiset ja mökkiläiset myös 
satunnaiset matkailijat ja kävijät sekä lehden 
tilaajat, joita on jo lähes 2000.  

Ole mukana hyvässä seurassa 
– ilmoituksesi huomataan ja 

se vaikuttaa kauan!   
Lehti elää myös verkossa 

pikkukaupunki.fi

ILMOITUS HINTA
2/1 aukeama 1500 €

1/1 sivu 900 €

1/2 sivu 650 €

1/3 sivu 500 €

1/4 sivu 350 €

1/6 sivu 250 €

pienilmoitus 100 €

1/1 takasisäkansi 1200 €

1/1 takakansi 1500 €
1/4  93 x 130 mm
1/6  93 x 85 mm
         60 x 130 mm

pienilmoitus  
60 x 30 mm

2/1  430 x 280 mm
+ 3 mm leikkuuvarat

1/1  215 x 280 mm
+ 3 mm leikkuuvarat

1/2  205 x 130 mm

1/3  205 x 80 mm
        60 x 270 mm

KOOT JA HINNAT

TEKNISET TIEDOT
Koko 215 mm (lev.) x 280 mm (kork.)

Painomenetelmä Offset

Värierottelu CMYK

Kuvien väriprofiili Coated Fogra 39

Kuvaresoluutio 300 dpi

Aineisto Painovalmis pdf-tiedosto

Leikkuuvara
3 mm ( yhden sivun sekä  
aukeaman ilmoituksissa)

Saapuva aineisto toimitus@creativepeak.fi

TOIMITUS, ULKOASU & julkaisija
Creative Peak 
Kuningattarenkatu 13, 07900 Loviisa

LOVIISA • LOVISA 
PikkukaupunkiSMÅSTADSLIV

Pikkukaupunki jaetaan veloituksetta yli  
10 000 talouteen Loviisan alueella. Lisäksi se 
on saatavilla koko kesän ajan loviisalaisissa 
kahviloissa ja liikkeissä sekä 7-tien ABC-
asemalla ja Helsingin matkailuinfossa.

Painosmäärä 18 000


