
14 TRIATHLON

MEDIATIEDOT DIGILEHTI

JULKAISU JA TOIMITUS
Julkaisija/kustantaja 
Triathlon Factory Oy 

Päätoimittaja  
Sami Tuomi
050 374 7448
sami.tuomi@triathlonfactory.fi

Ulkoasu ja taitto  
Atte Kalke, atte@vitale.fi

ILMOITUSMYYNTI-, VARAUKSET  
JA AINEISTON TOIMITUS: 
Sami Tuomi,  050 374 7448
sami.tuomi@triathlonfactory.fi

LEVIKKI JA JAKELU
Digilehti vapaasti saatavissa 
kotisivuilta. Lukijoita n. 3 000 
henkeä per lehti.

TEKNISET TIEDOT 
Lehden koko Digilehti toteutetaan 
perustuen painokokoon  
126 x 168 mm.

Triathlon-lehti tuotetaan täysin digitaalisena, joka mahdollistaa 
videoiden, audiomateriaalien, tuote- ja nettilinkkien sekä some-
ikonien käyttämisen sisällössä ja mainoksissa. Lehti on ainoa 
Suomessa, joka keskittyy pääasiallisesti triathloniin. Esittelemme 
monipuolisesti lajin harrastamista, harjoittelua, varusteita sekä 
tapahtumia.

Triathlon-lehden tuottaa Triathlon Factory Oy.  Yritys toimii 
triathlonalan monitoimijana tuottaen lehden lisäksi tapahtumia 
ja triathlonmessut. Laajennamme jatkuvasti tarjontaamme ja 
kehitämme aktiivisesti triathlontoimintaa Suomessa.

ILMESTYMINEN  
Numero 
2/2018
1/2019

Ilmestyy
22.11.2018 (materiaalit 13.11.2018) 

11.4.2019 (materiaalit 2.4.2019)

ILMOITUKSET
Koko Hinta (€)
2/1 252 x 168 mm 1.200
1/1 Etusisäkansi 126 x 168 mm 900
1/1 Pop-up-ilmoitus, näytölle skaalautuva  

koko vapaa, esim. 126 x 69 mm 800
1/1 Takakansi 126 x 168 mm 800
1/1 126 x 168 mm  750
1/2 pysty 63 x 168 mm or 52 x 144 mm 450
1/2 vaaka 126 x 84 mm or 108 x 71 mm 450
1/3 44 x 168 mm 350
1/4 53 x 71 mm 250
1/8 53 x 35 mm 140

Ilmoitusten perushintaan sisältyy yksi linkitys 
ilmoittajan ilmoittamalle sivustolle. Linkitys voi olla 
mainosalueen kokoinen näkymätön, tai mainoksen 
päälle lisättävä ikonilinkki. Mainosten teosta, tai 
räätälöidyistä mainosten digiratkaisuista, kuten 
verkkokauppalinkityksistä tai upotettavista videoista 
veloitetaan 25 € / alkava 30 min.

Kysy toistoalennuksia. Lehti kuuluu alv:n piiriin. Alv 24 % 
lisätään hintoihin. 

AINEISTOVAATIMUKSET 
Korkealaatuinen pdf-tiedosto tai jpg, 
joka sisältää kaikki ilmoitukseen kuulu-
vat elementit (kuvat, grafiikka, fontit). 
Mikäli mainos toimitetaan jpg-versiona, 
sen mittasuhteiden tulee olla samat 
ilmoitusmittojen kanssa. Ilmoitusta lä-
hetettäessä voi antaa tiedon osoitteesta, 
jonne mainos tai tuotteet halutaan linki-
tettävän. Mahdolliset upotettavat videot 
(mp4-muoto) tulee ladata johonkin pilvi-
palveluun (esim. dropbox). Jako linkin 
voi lähettää osoitteeseen atte@vitale.fi, 
tai sami.tuomi@triathlonfactory.fi. Mikäli 
videoon halutaan videon alkukohdasta 
poikkeava erityinen näyttökuva, sen voi 
myös jakaa tai lähettää suoraan sähkö-
postiin. Huomaathan, että upotettaville 
videoille täytyy varata tila mainosalueelta.

TOIMITUSEHDOT 
Lehdellä on oikeus kieltäytyä 
julkaisemasta ilmoitusta. Tilaaja vastaa 
lehteen nähden siitä, että lehdelle 
annetun aineiston julkaiseminen 
tapahtuu kenenkään tekijänoikeutta 
loukkaamatta sekä siitä, että ilmoitus 
on lakien ja asetusten mukainen.

ILMOITUSTEN PERUUTTAMINEN 
Peruutukset on tehtävä kirjallisesti 
viimeistään ilmoitusvarausvaiheessa 
sovittuna aineiston toimituspäivänä. 
Myöhemmin tehdystä peruutuksesta 
veloitetaan koko ilmoitushinta.

REKLAMAATIOT 
Ilmoitusten painoasua koskevat 
muistutukset on tehtävä kirjallisesti 14 
vrk:n kuluessa lehden ilmestymisestä. 
Lehden vastuu virheistä rajoittuu 
enintään ilmoitushintaan.

UINTIPOIJU 
TURVANA 

AVOVEDESSÄ

TESTISSÄ  
NELJÄ  

KISAKENKÄÄ

UUDISTETTU 
SUUNTO 

SPARTAN

SWIMRUNKISAKALENTERI 2017

TRIATHLON
LEHT I  1/2017

KESTÄVYYSURHEILUN 
UUSI ALUEVALTAUS

2017

TRIATHLON- 
MESSUT

DIGILEHTI
mahdollistaa rajattoman 
markkinapotentiaalin ja 
loputtoman kohdennetun 
jakelun. Triathlon-
lehti yhdistää parhaat 
ominaisuudet printti- ja 
nettijulkaisuista!


