
Annonsstorlekar och teknisk information
TRYCKT TIDNING  E-TIDNING
1/1  215 x 280 mm Banner 180 x 250 px
1/2 liggande 185 x 122 mm
1/4 stående 90 x 122 mm
sista sidan 215 x 250 mm

Tidningens storlek/tryckyta: 215 x 280 mm
Tidningen trycks helt i fyrfärg CMYK.
Tryckmetod: Offset
Rastertäthet: 70 l/cm

Tryckta annonsernas skärmån 3mm+skärmärke. Färdigt digitalt material i  
PDF-format. Alla texter skall konverteras, alla färger i CMYK. Material som är gjort  
med ordbehandlings- eller kalkylprogram godkänns inte som färdigt material.

Connecting Business
 är Österbottens handelskammares 
publikation. Tidningen utkommer 

fyra gånger per år i elektronisk 
form och två av dessa nummer 

utkommer dessutom i tryckt  
form som papperstidning.  

Den högklassiga publikationen 
presenterar företagarpersonligheter 

och företag samt frågor 
som är viktiga för företagen. 

Handelskammartidningen är 
tvåspråkig.

Den tryckta tidningen delas ut 
till 3 600 företag i Österbotten 

och Mellersta Österbotten. 
Digitidningen skickas till 6 000 

mottagare.

Utgivare
Österbottens handelskammare

Vasa - Jakobstad - Karleby

www.osterbottenshandelskammare.fi
(06) 318 6400

Mia Brännbacka
050 309 2331

mia.brannbacka@chamber.fi

Juha Häkkinen 0500 561 036
Paula Erkkilä 044 781 0704

Priser och utgivning
VÅR / HÖST  ÅR NR DEADLINE / UTGIVNINGSTIDPUNKT
(inneh. 1 tryckt  (inneh. 2 tryckt 
och 2 banners) och 4 banners)

1/1  1 550 € 2 850 € 1/2019 21.2 / 9.3 elektroniskt
1/2 liggande 1 290 € 2 500 € 2/2019 24.4 / 25.5 elektroniskt och tryckt
1/4 stående 1 090 € 2 090 €  3/2019 4.9 / 21.9 elektroniskt
sista sidan  2 250 € 4 200 € 4/2019 6.11 / 7.12 elektroniskt och tryckt

Connecting
Business
MEDIEKORT 2020

I annonspriset ingår en annons i papperstidningen och en banner i två av de 
elektroniska utgåvorna. Vårens tidningar utgör ett annonspaket och höstens tidningar 
ett annat. 

Priserna gäller färdigt annonsmaterial. I den tryckta CB-tidningen publiceras också 
advertorialer, dvs. levererade reklamtexter i artikelformat. Om ni önskar, kan ni även 
beställa en skriven och utformad advertorial: text 450 €/sida och layout 90 €/sida.

På samtliga priser tillkommer mervärdesskatt. Tidningens ansvar för fel är begränsat till 
högst annonskostnaden. Anmärkningar om felaktig eller opublicerad annons bör göras 
senast åtta (8) dagar efter fakturans ankomstdag.

Annonsmaterialet skickas till adressen mia.brannbacka@chamber.fi.

E-tidningens annonser i JPG, 
GIF eller PNG-format

Förmånspris -10 % 
för Österbottens 

handelskammares 
medlemmar


