
Tavoita yleisösi
Yli puoli miljoonaa  lukijaa
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VUOSI- 
SOPIMUKSELLA
edullisemmin

VARMISTA
paikkasi nyt

PARHAAT
paikat  
nopeimmille

Suomen 
luetuin  
terveyslehti

LUKUKERRAT
Lehti luetaan  
yleensä  
2–3 kertaa 

HYÖTY 
Lukijoista 85 %  
saa ilmoituksista 
hyödyllistä tietoa 

VIRIKKEET 
Ilmoitukset antavat 
ostovirikkeitä
73 % lukijoista



MEDIATIEDOT 2017

● ILMESTYMISAIKATAULU

Nro Ilmestyy Varauspäivä Aineistopäivä
1  27.2.  11.1.  20.1.
2  29.5.  12.4.  21.4. 
3  25.9.  9.8. 18.8.
4  11.12.  25.10.  3.11.

● ILMOITUSKOOT
                                                    Marginaaleineen *
1/1 sivu 200 x 253 mm 217 x 280 mm
½  vaaka 200 x 125 mm 217 x 138 mm
½  pysty   97 x 253 mm 106 x 280 mm
¼  vaaka 200 x 60 mm
¼  kulma   97 x 125 mm
* Mikäli tila käytetään marginaaleineen, on 5 mm leikkausvara lisättävä kaikille sivuille. 

● ILMOITUSHINNAT
1/1 5 850 
½ 3 560 
¼ 2 410
määräpaikka + 10 %
Hintoihin lisätään alv 24 %. Maksuehto 14 vrk netto. Media- ja mainostoimistoalennus 
15 %. Ostoihin perustuvat vuosisopimus alennukset ja liitehinnat ilmoitusmyynnistä.

● TEKNISET TIEDOT
Lehden koko:   217 x 280 mm
Rasteritiheys:  63 linjaa
Painomenetelmä:  syväpainorotaatio
Aineisto:  pdf 300 dpi
Aineiston toimitus:  niklas.gustafsson@apteekkariliitto.fi
Paperi:  kansi LumiArt Silk 115 g, sisäsivut Innopress 60 g
Sidonta:  stiftaus
Painos:   vähintään 300 000 kpl 

● KUSTANTAJA JA JULKAISIJA  ● MEDIAMYYNTI 

Suomen Apteekkariliiton viestintäyhtiö   PharmaPress Oy
PharmaPress Oy   Pieni Roobertinkatu 14
Pieni Roobertinkatu 14, 00120 Helsinki   00120 Helsinki
Vaihde: 010 6801 400   Puhelin: 050 438 0911
        Sähköposti:     
       niklas.gustafsson@apteekkariliitto.fi

● MUUT EHDOT
Ilmoittaja vastaa siitä, että ilmoitus ei ole lakien, viranomaismääräysten tai mainonnan it-
sesääntelyelinten määräysten eikä hyvän tavan vastainen sekä siitä, ettei ilmoitus loukkaa 
tekijänoikeutta tai muuta immateriaalioikeutta. Ilmoittaja on vastuussa ja korvausvelvollinen 
mainontansa aiheuttamasta mahdollisesta vahingosta kolmannelle osapuolelle ja/tai leh-
den julkaisijalle. PharmaPress Oy pidättää itsellään oikeuden olla julkaisematta ilmoituksia.
Reklamaatiot on toimitettava kirjallisesti ilmoitusmyynnille 7 vuorokauden kuluessa leh-
den ilmestymispäivästä. Kustantajan vastuu virheistä rajoittuu enintään ilmoitushinnan 
palauttamiseen.
Ilmoitusten peruuttaminen on tehtävä kirjallisesti viimeistään ilmoitusten varauspäivänä.  
Myöhemmin tehdyistä peruutuksista veloitetaan koko ilmoitushinta.

Tutkimustietoa 
lehdestä

Suomen luetuin
TERVEYSLEHTI
APTEEKKIEN TERVEYDEKSI!-ASIAKASLEHTI on yli puo-
lella miljoonalla lukijallaan Suomen luetuin terveys-
aiheinen lehti.

Asiakkaille jaettava ilmainen lehti välittää luotettavaa 
tietoa terveyden edistämisestä, sairauksien hoidosta ja 
ennaltaehkäisystä, kertoo lääkkeistä ja niiden oikeasta 
käytöstä sekä esittelee apteekkipalveluita.

Lehden lukijat ovat erittäin sitoutuneita ja kiinnos-
tuneita lehdestä. Lukijatutkimuksen mukaan lukijoiden 
lukutottumukset ovat verrattavissa maksulliseen har-
rastelehteen. Lehti luetaan tarkasti, kokonaan ja luke-
miseen käytetään aikaa. Yleinen tyytyväisyys lehteen on 
kasvanut edellisestä tutkimuksesta ja on erittäin korkea.

Lukijoistamme yli 90 prosenttia päättää taloutensa 
päivittäisistä ostoksista. Lehden ilmoitukset kiinnosta-
vat ja antavat ostovirikkeitä yli 70 prosentille lukijois-
ta. Lehden ilmoituksista hyödyllistä tietoa saa 86 pro-
senttia lukijoista.

Lehteä lukevat sekä naiset että miehet kaikissa ikä-
ryhmissä. Lehti tarjoaa siten erinomaisen väylän tavoit-
taa terveydestä ja hyvinvoinnista kiinnostuneet suoma-
laiset.

•  525 000 lukijaa.

•  Suomen luetuin terveyslehti.

•  Lukemistarkkuuden ja lukemisajan perusteella  
 verrattavissa maksullisiin harrastelehtiin.

•  Yleinen tyytyväisyys lehteen erittäin korkea.  
 Lukijoista 95 prosenttia on tyytyväisiä lehteen.

•  Yhtä numeroa luetaan tyypillisimmin 2–3 kertaa.

•  Lehteä pidetään tärkeänä ja luotettavana  
 terveys- ja lääketiedon lähteenä.

•  Hyödyllisenä lehteä pitää 99 prosenttia lukijoista.

•  Yli 90 prosenttia lukijoista päättää taloutensa  
 päivittäisistä ostoksista.

•  Lukijoista 75 prosenttia naisia, 25 prosenttia  
 miehiä.

Lähteet: Kansallinen Mediatutkimus KMT Lukija S15/
K16 ja Lukijatutkimus 2015, Focus Master Oy.


