
KAUPPAKAMARI-lehti on Kymenlaakson 
kauppakamarin jäsen- ja sidosryhmälehti. 

KAUPPAKAMARI-lehti uutisoi ja taustoittaa 
yritys- ja elinkeinoelämän ajankohtaisia asioita. 

KAUPPAKAMARI-lehti ilmestyy neljä kertaa  
vuodessa printtinä ja verkkolehtenä. 

Aineisto- ja  numero  ja teema varauspäivä aineistopäivä  julkaisu
ilmestymis-      
päivät      
2022  lehti 1/ osaaminen  31.1.  4.2.  vko 10
  lehti 2/ logistiikka  3.4.  8.4.  vko 18
  lehti 3/ kasvu  22.8.  26.8.  vko 38
  lehti 4/ vastuullisuus 18.10.  23.10.  vko 46

KYMENLAAKSON

KAUPPA
KAMARI

Jakelu    
Osoitteellinen jakelu jäsenyrityksiin, luottamushen-
kilöille, medialle, poliittisille päätöksentekijöille ja 
keskeisille sidosryhmille. Lisäjakelut kauppakama-
rin seminaareissa, koulutuksissa ja tilaisuuksissa.  
Digilehti julkaistaan näköislehtenä www.issuu.com 
-sivustolla. 

Painos  
1000 - 1500 kpl. 

Julkaisija ja kustantaja 
Kymenlaakson kauppakamari, Kyminlinnantie 6, 
48600 Kotka
+ 358 5 229 6100
www.kymenlaaksonkauppakamari.fi
ISSN 2341-9962

Ilmoitus pelkästään verkkolehdessä
1/1 -sivun ilmoituksen voi ostaa pelkästään verkkoleh-
dessä julkaistavaksi. Hinta 200€. Ilmoituskoko L. 205 x 
K. 265 mm.

Aineistojen toimitus
• Ilmoitusaineistot painovalmiina pdf-tiedostoina.
• Kuvien resoluutio 300 dPi 
• Aineistojen toimitus: kirsi.juura@kauppakamari.fi
• Kauppakamari ei vastaa myöhässä toimitetusta, 

puutteellisesta tai virheellisestä aineistosta. 

 

verkko- ja 
printtilehti

1/4 -sivu, pysty
L. 110 x K. 130 mm. 
+ 3mm bleedit
250€ + alv

1/1 -sivu
ei marginaaleja 
L. 205 x K. 265 mm.
+ 3mm bleedit
600€ + alv

1/2 -sivu, vaaka
L. 205 x K. 130mm  
+ 3mm bleedit
 
1/2 -sivu, pysty
L. 102 x K. 265 mm  
+ 3 mm bleedit
350€ + alv

Advertoriaali
1/1 -sivu
600€ + aineiston 
valmistus + alv 

Mainoskoot ja -hinnat
Ilmoitus julkaistaan sekä printti- että verkkolehdessä

Vuosisopimuksella
1/1 -sivu neljässä lehdessä yht. 2200€ (ovh 2400€)
1/2 -sivua neljässä lehdessä yht. 1200€ (ovh 1400€) 
1/4 -sivua neljässä lehdessä yht. 800€ (ovh 1000€) 
Hintoihin lisätään alv 24 % 
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OTSIKKO
teksti ...............
.........................
.........................     



Uutiskirjeen bannerilla tavoitat laajasti Kymenlaakson yrityksiä, 
julkishallinnon toimijoita ja poliittisia päätöksentekotahoja.
 
  koko px   Hinta €/julkaisu
Banneri    600 x 250  150€ + alv 24 % 

Kymenlaakson kauppakamarin Uutiskirje ilmestyy sähköisenä 11 
kertaa vuodessa.

Uutiskirjeen laaja jakelu tavoittaa jäsenyritykset, luottamushenki-
löt, yhteistyökumppanit, median, kuntien ja kaupunkien päätök-
sentekijät, kansanedustajat ja ministerit.

Uutiskirje sisältää ajankohtaistietoa kauppakamarin ja alueen asi-
oista sekä laajasti yritys- ja elinkeinoelämää palvelevaa tietoa.

• Uutiset kauppakamarin tilaisuuksista ja tapahtumista
• Ajankohtaiset vaikuttamistoimenpiteet ja -kohteet
• Asiantuntijatietoa verotuksesta, lakimuutoksista ja henkilös-

töhallintoa koskevista muutoksista
• Kansainvälistymistä ja kasvua edistävää tietoa 
• Johdon ja henkilöstön koulutustilaisuudet ja tapahtumat
• Jakelu yli 1000 sähköpostiosoitteeseen 

  Uutiskirje Aineistojen Julkaisu
  nro  toimitus 
  
  1  21.1.  25.1.
  2  14.2.  22.2.
  3  21.3.  29.3.
  4  19.4.  26.4.
  5  23.5.  31.5. 
  6  13.6.  21.6.
  7  20.8.  30.8.
  8  19.9.  27.9.
  9  17.10.  25.10.
  10  21.11.  29.11.
  11  12.12  20.12.

    
Aineisto-ohjeet
• Bannerin leveys 600px, korkeus 250px 
• Banneri png- tai jpeg-kuvana tai pdf-tiedostona.
• Kuvien värimäärittely RGB.
• Aineiston toimitus: kirsi.juura@kauppakamari.fi
• Ilmoita aineiston toimituksen yhteydessä www-osoite, johon 
       mainoksesta siirrytään klikkaamalla
• Kauppakamari ei vastaa myöhässä toimitetusta, puutteellisesta  

tai virheellisestä aineistosta
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Aineisto- ja ilmestymispäivät 2022

Kauppakamarin 
UUTISKIRJE

Mainosbannerin 
paikka

Mainosbannerin 
paikka


