Pohjalaisen talouselämän ja yrittäjyyden erikoislehti

Yrityspäättäjien
ykkösmedia
Pohjalainen Yrittäjä -lehti tavoittaa
Etelä- Pohjanmaalla yli 15 000 yrittäjää,
yritystä ja päättäjää. Lehti on alueen
johtava yrittämisen ja elinkeinoelämän
uutis-, tieto- ja ammattilehti. Sen
lukijat ovat yritysten ja julkisen sektorin
päättäjiä. Pohjalainen Yrittäjä-lehdellä
on noin 30 000 lukijaa.

2020

Mediatiedot
Ota yhteyttä
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POHJALAINEN YRITTÄJÄ
•T
 oimii vahvasti yhteistyössä Etelä-Pohjanmaan yrittäjien
aluejärjestön kanssa.

30 000

Lehti tavoittaa 30 000
ostovoimaista kuluttajaa.

15 000

 ehti jaetaan osoitteellisena
L
yli 15 000 yritykseen.

52%

•A
 inut talousjulkaisu alueellaan, tavoittaa pohjalaiset
yrittäjät sekä päättäjät parhaiten.
•N
 oin 30 000 ostovoimaista kuluttajaa, 75 % lukijoista
on yli 40 -vuotiaita, yli 90 % asuu omistusasunnossa
(omakotitalo) ja vuosituloiltaan + 40 000€ yli 40 %
lukijoista ja + 60 000€/vuosi lähes 20 %.
•L
 ukijat pääosin tekevät itse yrityksen hankintapäätökset
tai vaikuttavat välillisesti niihin.
•S
 isältö kiinnostaa, yli puolet palaa takaisin saman lehden
pariin.
• J aetaan osoitteellisena yli 15 000 yritykseen
(osoitteellinen jako erottuu muusta ilmaisjakelusta
ja huomioidaan paremmin).



Yli puolet palaa takaisin
saman lehden pariin.

80%

•A
 idosti pohjalaisen yrittämisen ja elinkeinoelämän
uutis-, tieto- ja ammattilehti.

Ilmestymisaikataulu 2020
aineisto



80% on erittäin tai melko
tyytyväinen lehteen.

Lähde: Suomen palvelututkimus Oy /
Lukijatutkimus 10/2015

Ota yhteyttä

ilmestyminen

28.1.

5.2.

5.5.

13.5.

kesätauko
22.9.

30.9.

20.10.

28.10.

1.12.

9.12.
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yhteystiedot
info
/ hinnasto
ja ilmoitushinnat
Julkaisijat

Tekniset tiedot

Etelä-Pohjanmaan Yrittäjät
Alvar Aallon katu 3
60100 Seinäjoki
p. (06) 420 5000
epy@yrittajat.fi

Lehden painopinta-ala: 260 mm x 375 mm
Painopaikka: I-print Oy
Aineistovaatimukset:
Käsikirjoitukset toimitetaan valokuvineen ja logoineen. Valmis aineisto tulee ollaa pdf-formaatissa.
Kuvien resoluutio on 200 dpi.

Kurikka-Lehti Oy

Kustantaja
Kurikka-Lehti Oy
PL 50
61301 Kurikka
p. (06) 4515 500, gsm 044 344 4402
toimitusjohtaja Mikko Hissa
mikko.hissa@kurikka-lehti.fi

Aineistossa voidaan käyttää Adobe Fontfolio 9.0
mukaisia kirjasimia. Mikäli halutaan käyttää muita
kirjasimia, on ne muutettava grafiikaksi. Aineiston
mukaan liitettyjen kuvien ja grafiikan on oltava
4-värisarjan CMYK-prosessiväreissä.
Aineisto-osoite: ilmoitus@pohjalainenyrittaja.fi

Toimitus
Pirjo Latva-Mantila
p. 050 541 7005
pirjo.latvamantila@gmail.com

hinnasto
ilmoitushinnat / pmm

MYYNTI

etusivu

Mikko Hissa
p. 044 344 4402
ilmoitus@pohjalainenyrittaja.fi
Jukka Ujainen
p. 0400 801 691
jukka.ujainen@pohjalainenyrittaja.fi

2,20 €

tekstissä

1,60 €

takasivu

1,80 €

Hintaan lisätään arvonlisävero 24 %.

ilmoitushinnat (brutto/
tekstissä)

Marjo Kiuru-Sundberg
p. 044 792 2022
marjo.kiuru-sundberg@pohjalainenyrittaja.fi

2/1 sivu

6 912 €

1/1 sivu

3 456 €

1/2 sivu

1 728 €

Levikki ja jakelu

1/3 sivu

1 152 €

Painos noin 15 000 kpl

1/4 sivu

864 €

1/6 sivu

576 €

Lehti jaetaan 5 kertaa vuodessa säännöllisesti ja
osoitteellisena postin kautta noin 15 000 kpl EteläPohjanmaan (21 kuntaa) yrittäjälle, yritykselle ja
päättäjälle. Pohjalainen Yrittäjä-lehdellä on noin
30 000 lukijaa.

1/8 sivu

432 €

2 x 100 mm

320 €

2 x 50 mm

160 €

2 x 40 mm

128 €

Näköislehti luettavissa osoitteessa:
www.pohjalainenyrittaja.fi

Hintaan lisätään arvonlisävero 24%.

Ota yhteyttä
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Ilmoitusmoduulit
Etusivu
silmäkulma
40 x 60 mm
palstaleveydet:
3
6

128 mm
260 mm

ilmoitushinnat
(brutto)
1/4
1/2
2/3

1/4

1/4

1/2

2/3

3 x 180

3 x 180

6 x 180

6 x 250

1 188 €
2 376 €
3 300 €

Hintaan lisätään
arvonlisävero 24%.

1/3

Sisäsivut

6 x 120

palstaleveydet:
1
2
3
4
5
6

40mm
84 mm
128 mm
172 mm
216 mm
260 mm

1/3

1/2

1/1

2 x 360

3 x 360

6 x 360

1/2

1/3

6 x 180

4 x 180

ilmoitushinnat
(brutto)

1/6
1/4
3 x 180

1/6

4 x 90

1/4

2 x 270

1/6
2 x 180

Hintaan lisätään
arvonlisävero 24%.

1/6

3 x 120

1/4

6 x 90

Ota yhteyttä

1/8
1 x 270

128 €
160 €
320 €
432 €
576 €
864 €
1 152 €
1 728 €
3 456 €
6 912 €

1 x 360

2 x 40
2 x 50
2 x 100
1/8
1/6
1/4
1/3
1/2
1/1
2/1

1/8

1/8

2 x 135

3 x 90

1/6

6 x 60

1/8 6 x45
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advertoriaali
Pohjalainen yrittäjä
Mainos

5

Hyvä tavoitettavuus ja paikallisesti tehtävät päätökset ovat Minna Luomalan ja Sami Ala-Mäyryn mukaan POP Pankin tärkeimpiä valtteja.
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POP Pankki On
yrittäjän PuOlella
Hyvä tavoitettavuus, paikallisesti
tehtävät päätökset
ja ihmisläheinen
palvelu ovat asioita, joista POP
Pankki saa asiakkailtaan paljon
kiitosta. Yritysasiakkaille tavoitettavuus sekä joustava
ja nopea päätöksenteko on aivan
erityisen tärkeää.

Yrittäjää palvellaan kokonaisvaltaisesti: Saman katon alta löytyvät
kaikki pankkipalvelut, eli rahoitus-,
sijoitus-, vakuutus-, laki-, maksuliikenne- ja kassapalvelut.
– Monia pankkiasioita voi hoitaa meilläkin verkko- ja mobiilipankin kautta silloin kun se itselle
parhaiten sopii. Myös sopimuksia
voi allekirjoittaa sähköisesti, ja jos
on kysyttävää, verkkopankin kautta meille voi lähettää viestejä. Vastaamme niihin aina mahdollisimman nopeasti, lupaa rahoituspäällikkö Minna Luomala POP Pankki
Pohjanmaan Osuuspankista.
– Digitaalisten pankkipalveluiden lisäksi haluamme kuitenkin
edelleen tarjota helppoa ja asiantuntevaa pankkipalvelua myös
henkilökohtaisesti joko kasvotusten tai puhelimessa.
Kun pankeista puhutaan, ei ole
itsestään selvää, että yhteyshenkilöille on pankin nettisivuilta suorat numerot. POP Pankin sivuilta ne
löytyvät.
Luomalan sekä maatalous- ja
yritystalouspuolen palveluneuvojan Sami Ala-Mäyryn mukaan
luottoneuvotteluita käydään yhä
enemmän myös yrittäjien luona.
– Käymme oikein mielellämme
tutustumassa yrityksiin. Osa yrittäjistä ihan toivoo, että tulisimme
tapaamaan heitä paikan päälle,
sanoo Ala-Mäyry.

POP Yritysturva takaa
rauhallisen unen
Elämä hymyilee, kun arki rullaa ja

Asiointi POP Pankeissa on helppoa ja joustavaa.

yrityksen rattaat pyörivät. Aina ei
tule mieleen, että yhtäkkiä suunnitelmiin voi tulla jyrkkä käänne.
POP Yritysturvan avulla yrityksellä ja maatilalla on mahdollisuus
selviytyä vaikeista tilanteista, joka
voi tulla eteen, jos yrittäjä tai muu
avainhenkilö kuolee, menettää tapaturmaisesti työkykynsä pysyvästi tai sairastuu vakavasti.
– Jos yrittäjä sairastuu esimerkiksi syöpään, tämä vakuutus maksaa turvatun lainamäärän pois, kertoo rahoituspäällikkö
Minna Luomala. Hän suositteleekin POP Yritysturvaa kaikille uusille
yrityslaina-asiakkaille.
– Se auttaa selviytymään lainan takaisinmaksusta tilanteessa,
jossa yrittäjän tai avainhenkilön
työpanos menetetään. Lisäksi se
turvaa yrityksen luottokelpoisuut-

ta ja yrityslainan vakuutena olevaa
omaisuutta. Aika useinhan lainan
vakuutena on yrittäjän oma koti.
– POP Yritysturva toimii siis
välillisesti myös perheen turvana,
Luomala toteaa.
POP Yritysturvan kerrotaan olevan tällä hetkellä suosittu tuote. Se
soveltuu sekä yritys- että maatilalainoihin.
– POP Yritysturva kiinnostaa
asiakkaita kovasti ja sen käyttö
yleistyy koko ajan. Lainojen takaisinmaksun turvaaminen on tietenkin myös pankin etu.
Vakuutus tehdään yritykselle, ja
vakuutettuna voi olla yrittäjä itse
tai työntekijät (1-4 kpl).
POP Yritysturva on verotuksellisesti edullinen, sillä yritys voi
pääsääntöisesti vähentää vakuutusmaksut verotuksessa nor-

YhteYStiedOt:
Isojoen Osuuspankki
06 220 4500
Kurikan Osuuspankki
020 164 5000
Kyrönmaan Osuuspankki
020 700 7400
Lappajärven Osuuspankki
020 749 5300
Lapuan Osuuspankki
06 433 9400
Pohjanmaan Osuuspankki
020 110 5510
Suupohjan Osuuspankki
020 166 6100
Tiistenjoen Osuuspankki
06 433 7400

maalina liiketoiminnan kuluna.
Vakuutuksenottajan yhtiömuoto
ja edunsaajamääräys vaikuttavat
vakuutusmaksun verovähennyskelpoisuuteen.
POP Yritysturvan lisäksi Luomala ja Ala-Mäyry suosittelevat
jokaista yrittäjää miettimään,
olisiko yritystoiminnan tasapainoa syytä turvata testamentilla ja
edunvalvontavaltakirjalla.
– Testamentilla ja edunvalvontavaltakirjalla voidaan turvata liiketoiminnan jatkuvuus esimerkiksi
kuolemantapauksessa. POP Pankkien lakimiehien kanssa asiakkaan
on helppoa hoitaa kuntoon myös
nämä asiat.

Pohjalainen yrittäjä -advertoriaali
on jutun muotoon kirjoitettu mainos.

Lehdistötiedote on yksi tapa tarjota uutistasi
lehteen, mutta jos haluat päättää mistä ja
miten kirjoitetaan, on advertoriaali oikea
valinta. Pohjalainen Yrittäjä -advertoriaalit ovat
toimittajiemme kirjoittamia, mutta näkökulma ja
sanoma ovat sinun.
Kuten muukin mainonta, Pohjalainen Yrittäjä –
advertoriaalit ovat keskeisellä paikalla lehdessä,
joten sen jutut saavuttavat hyvän huomioarvon.
Ota yhteyttä, teemme yrityksestäsi näköisesi
Pohjalainen Yrittäjä –advertoriaalin, joka
huomataan.

Ota yhteyttä

hinnasto
2/1 sivu

5000 €

1/1 sivu

2 950 €

1/2 sivu

1 600 €

1/3 sivu

1 000 €

1/4 sivu

850 €

Hintaan lisätään arvonlisävero 24%
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Suorajakelut lehden välissä yrityksiin
alueellasi.
Pohjalaisen Yrittäjä –lehden välissä valmiiksi
painettujen esitteiden, myyntiluetteloiden,
flyereiden yms. suorajakelut toimipaikkoihin
onnistuvat helposti ja edullisesti.
Osoitteellisen lehden välissä viestisi päätyy
päättäjän pöydälle eikä mainospostin mukana
roskakoriin.
Tavoitat päättäjät kustannustehokkaasti ja
vaivattomasti ilman osoiterekisterien hankintaa
tai ylimääräistä vaivannäköä ja edullisemmin kuin
postin välityksellä.

hinnasto
A4, 1 sivu

(hinta / kpl / jakelu, alv 0 %)

n. 10 gr

á 0,23 €

A4, 4 sivua

n. 20 gr

á 0,25 €

A4, 8 sivua

n. 40 gr

á 0,29 €

J akelusta vain tietylle/tietyille postinumeroalueille esitteen
”sisäänpiston” lisäkustannus 75 €
Hinnat ova suuntaa-antavia ja hinta tarkentuu tapauskohtaisesti.

Ota yhteyttä
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TILITOIMIS
MATKATOIM

TOJA

TILINTARKA
STAJAT

ISTOT

mainostila
2 x 100 mm

LAKIASIAT

mainostila
2 x 50 mm
ATK-PALVE

Parhaat palvelut – toimialahakemistossa
saat yrityksesi yhteystiedot esiin jokaisessa
lehdessä koko vuoden ajan. Jatkuva näkyvyys
vahvistaa yrityksesi asemaa asiakkaiden mielissä
ja on muistissa kun tarve ilmenee.

KULJETUKSE

mainostila
2 x 85 mm

Varaa heti paikkasi, koska eihän sitä etukäteen
tiedä milloin juuri sinun palveluitasi kaivataan.

T
REMONTTIPA

1 x 50 mm

250
€
Yri
POHJALAI

LUT

LVELUT

NEN

ttäjä
/vuosi
KUSTANTAJA
:
Kurikka-lehti
Oy
tj. Arja Hissa
050 551 6055

PÄÄTOIMITTA

JAT:

Etelä-Poh
janmaan Yritt
äjät ry.
Päätoimitt
aja Minna Sillan
pää
Rannikko
-Pohjanm
aan Yrittäjät
Päätoimitt
ry.
aja Hippi Hovi
Kurikka-leht
i Oy
Päätoimitt
aja Jaakko Ujain
en

PAINO: I-Prin
t, Seinäjoki
ULKOASU:
I-print plus
LEVIKKI JA
JAKELU:
n. 20 000 kpl
ISSN 1795-977
2
ISSN 1795-978 (Painettu)
0 (Verkkoleh
ti)

Osoitteistona
on Etelä-Poh
ja Rannikkojanmaan
Pohjanmaa
n Yrittäjien
jäsenrekisterit
ja Intellian
Yritysrekisteri, PL
70, 00011
POSTI.
Seuraava
lehti ilme
styy
8.11.2016
Aineistop
äivä 1.11.201
6

Hintaan lisätään arvonlisävero 24%

Tutkittua lukijoista
Lukijamme ovat päättäjiä
Pohjalainen Yrittäjä –lehden lukijat
päättävät tai osallistuvat hankintojen
tekemiseen.
Esimerkiksi yli 90% heistä päättää tai
osallistuu toimipaikkansa
•
•
•
•

 oneiden ja laitteiden hankintaan
k
tieto- ja toimistotekniikan hankintaan
liikelahjojen hankintaan
toimitilojen hankintaan

lehti luetaan tarkkaan

54% 

lukee lehden heti, samana
tai seuraavana päivänä.

78% 

lukee kaikki, pääosan tai
kiinnostavimmat jutut.

51%



lukee kaikki tai
useimmat ilmoitukset.

Lähde: Suomen palvelututkimus Oy / Lukijatutkimus 10/2015

Ota yhteyttä
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mediamyynti
Ota yhteyttä,
löydetään
yhdessä sinulle
paras ratkaisu!

Mikko Hissa • 044 344 4402
mikko.hissa@pohjalainenyrittaja.fi

Tekniset tiedot
Lehden painopinta-ala: 260 mm x 375 mm
Painopaikka: I-print Oy
Aineistovaatimukset:
Käsikirjoitukset toimitetaan valokuvineen ja logoineen. Valmis aineisto tulee ollaa pdf-formaatissa.
Kuvien resoluutio on 200 dpi.
Aineistossa voidaan käyttää Adobe Fontfolio 9.0
mukaisia kirjasimia. Mikäli halutaan käyttää muita
kirjasimia, on ne muutettava grafiikaksi. Aineiston
mukaan liitettyjen kuvien ja grafiikan on oltava
4-värisarjan CMYK-prosessiväreissä.
Aineisto-osoite: ilmoitus@pohjalainenyrittaja.fi

Jukka Ujainen • 0400 801 691
jukka.ujainen@pohjalainenyrittaja.fi
hinnasto
Marjo Kiuru-Sundberg • 044 792 2022
marjo.kiuru-sundberg@pohjalainenyrittaja.fi
ilmoitushinnat / pmm
Annonsförsäljning:
Jonny Åstrand 0500 924 528
cjcenter@malax.fi

etusivu

2,20 €

tekstissä

1,60 €

takasivu

1,80 €

Hintaan lisätään arvonlisävero 24 %.

ilmoitushinnat (brutto/
tekstissä)
2/1 sivu

6 912 €

varmista näkyvyytesi

1/1 sivu

3 456 €

1/2 sivu

1 728 €

Pohjalainen Yrittäjä -lehti ilmestyy
viisi kertaa vuodessa. Jokaisessa lehdessä
on laaja valikoima erilaisia ilmoitusmuotoja
ja paikkoja, joista varmasti löytyy tarpeesi
ja kohderyhmäsi mukaan paras vaihtoehto.
Valitsemalla sopivan teemanumeron, saat
kohdistettua sanomasi entistä paremmin.

1/3 sivu

1 152 €

1/4 sivu

864 €

1/6 sivu

576 €

1/8 sivu

432 €

2 x 100 mm

320 €

2 x 50 mm

160 €

2 x 40 mm

128 €

Hintaan lisätään arvonlisävero 24%.

Ota yhteyttä
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