
Mediakortti 2018

IBD-lehti on Crohn ja Colitis ry:n jäsenlehti, jonka kohde-
ryhmänä on yhdistyksen jäsenten lisäksi gastroenterologian 
erikoislääkärit ja -hoitajat, useimmat sairaalat ja oppilaitokset 
sekä monet terveysalan järjestöt. Lehden painosmäärä on  
9 000 kpl ja se ilmestyy neljä kertaa vuodessa.

Vuoden 2018 teemana Crohn ja Colitis ry:n toiminnassa on 
henkinen tukeminen. Teema tulee näkymään myös jokaisessa 
IBD-lehdessä lehtien pääteemojen lisäksi.  
 
Crohn ja Colitis ry on valtakunnallinen tulehduksellista suo-
listosairautta sairastavien ja heidän läheistensä edunvalvonta-
järjestö. Yhdistyksen jäsenmäärä on vuoden 2018 alkaessa yli 
7 500.

ILMESTYMINEN

1/2018: vko 8, aineisto to 18.1.2018. Perhesuunnittelu, lapset

2/2018: vko 19, aineisto to 5.4.2018. Muut suolistosairaudet

3/2018: vko 33, aineisto to 12.7.2018. Opiskelu, vapaaehtoisuus

4/2018: vko 48, aineisto to 25.10.2018. Liitännäissairaudet

ILMOITUSHINNAT
1/1 -sivu   900 €
1/2 -pysty   550 €
1/2 -vaaka   550 €
1/4 -pysty   350 €
Takakansi   1 050 €
2-kansi (sisä-etu)  1 050 €
3-kansi (sisä-taka)  1 050 €
Keskiaukeama   2 000 €
Muut koot sekä liitteet 
sopimuksen mukaan.

TEKNISET TIEDOT
Lehden koko: 210 x 270 mm
Paperi: Edixion 100 g/190 g

Ilmoituskoot:
1/1 sivu 210 x 270 mm
1/2 sivu, pysty 86 x 235 mm
1/2 sivu, vaaka 176 x 115 mm
1/4 sivu 86 x 115 mm
Takakansi 210 x 245 mm

Aineistovaatimukset:
PDF-tiedosto + 3 mm bleed

Värijärjestelmä:
prosessiväri CMYK

Aineiston toimitus:
toimitus@ibd.fi

Painosmäärä: 9 000 kpl
Painotapa: Offset
Painopaikka:
Hämeen Kirjapaino, Tampere
ISSN 2243-0695

JULKAISIJA
Crohn ja Colitis ry
Kuninkaankatu 22 A 4
33210 Tampere
+ 358 75 325 4400
www.ibd.fi
toimitus@ibd.fi

Päätoimittaja: Jonna Nurminen
puh. +358 40 776 4942
jonna.nurminen@ibd.fi

Crohn ja Colitis ry tarjoaa bannerimainospaikkaa
www.ibd.fi-sivulla.

Ibd.fi-sivuston etusivulla vierailee kuukausittain noin  
10 000 kävijää. Sivustoamme käyttävät IBD:tä sairastavat, 
heidän läheisensä, terveysalan ammattilaiset ja yhteis-
työkumppanit. Sivusto koetaan hyväksi avuksi varsinkin 
ensitietoa tarvitsevien mielestä. 

Etusivulla on mahdollista mainostaa kuukauden jaksois-
sa sivun alaosassa olevassa nelisivukentässä. Nelikentässä 
on aina yhden yhteistyökumppanin mainos kerrallaan. 
Banneripaikan voi varata kuukaudeksi kerrallaan, mak-
simissaan neljäksi kuukaudeksi vuoden aikana. Mikäli 
banneripaikkaa ei ole varattu kuukauden viimeisiin päiviin 
mennessä, voidaan paikka myydä samalle mainostajalle.

Bannerimainoksen hinta: 250 e / kk.
Bannerin koko: 270 x 95.

Bannerimainos vaihdetaan sivuille kuun 
ensimmäisenä arkipäivänä.


