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Käy
katsomassa
GUIDEn
uudistuneet
kotisivut!
www.lahtiguide.fi

{K esä / Syksy}

M E D I A KO RT TI
TAVOITA TEHOKKAASTI ALUEEN MATKAILIJAT
Guide on kolmella kielellä ilmestyvä turistiopas, josta löytyy
kaikki tarvittava tieto Lahden seudusta sopivasti taskukoossa.
Jakelunsa ja nettis ivustonsa ansiosta Guide tavoittaa tehokkaasti jo seudulla olevat matkailijat sekä alueelle matkaa
suunnittelevat ihmiset.
Opas ilmestyy kolmella kielellä: suomeksi, englanniksi ja
venäjäksi.
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VERKKONÄKYVYYS

JULKAISIJA

Guide löytyy myös osoitteessa www.lahtiguide.fi. Ammattitaitoisesti hakukoneoptimoidut nettisivut ja markkinointikampanjat eri hakukoneissa takaavat sen, että kävijät löytävät
nettisivuille. Näin heille pystytään tarjoamaan oikea majoitusvaihtoehto, kertomaan, missä loman tai työmatkan aikana
kannattaa vierailla, missä illastaa yksin, romanttisesti tai
perheen kanssa, minne mennä ja mitä muuta seudulla voi
tehdä.
Internetissä oleva tieto on aina ajantasaista ja selkeästi
runsaampaa kuin paperiversiossa. Guiden asiakkailla on
halutessaan mahdollisuus päivittää itse oman yrityksensä
esittelysivuja.

Lahden seutu - Lahti region Oy / Viestintätoimisto Mageena

TEKNISET TIEDOT
Sivukoko: 145 x 210 mm
Kauttaaltaan nelivärinen
Painosmäärät 35 000 kpl
(suomi 15 000, englanti 11 000 ja venäjä 9 000 kpl)

AIKATAULU
Opas ilmestyy toukokuun alussa 2018 ja
on jaossa syyskuun loppuun 2018 asti.
Ilmoitusvaraukset: 15.03.2018 mennessä
Aineistot: valmiit aineistot 3.4.2018 mennessä,
käännettävät aineistot 3.4.2018 mennessä

ILMOITUSKOOT JA -HINNAT
1/1 (145x210 mm + 3 mm leikkuuvarat) 1440
1/2 (120x90 mm)			
930
1/4 (60x90 mm)				540
1/8 (60x40 mm)				330
Takasivu				1590
Hintoihin lisätään alv 24 %.
HUOM! Korjausten määrä 3 kpl (lisäkierrokset 80 e/h)

KUSTANTAJA
Viestintätoimisto Mageena
Vesijärvenkatu 38, 15140 Lahti
Puh. 0440 711 722
www.mageena.fi

MAINOSMYYNTI

Sane Keskiaho
Puh. 0440 711 722
sane.keskiaho@mageena.fi

JAKELU
Kaupunkien ja kuntien matkailutoimistot, Matkailun edistämiskeskuksen toimipisteet Suomessa ja ulkomailla, matkailualan myyntitapahtumat kotimaassa ja ulkomailla, Teboil
Rajahovi Vaalimaan raja-asemalla.
Lahden alueella opasta jaetaan seudun matkailu-, majoitus- ja ravintola-alan yrityksissä sekä erillisissä jakelutelineissä vilkkaimmilla huoltoasemilla sekä rautatie- ja
linja-autoasemilla.
Kielet: Suomi, englanti ja venäjä

AINEISTOVAATIMUKSET
Tekstit toimitetaan sähköisessä muodossa esimerkiksi
Word-tiedostona. Kuvat valmiiksi digitoituina – sähköisessä
muodossa – 300 dpi, cmyk, tiff tai eps tai jpg, pakkaus
”high”. Ilmoitusaineistot tulee toimittaa painokelpoisena
PDF-muodossa.
Ota yhteys tarvittaessa Viestintätoimisto Mageenaan.

AINEISTON TOIMITUS
sähköpostilla: katri.virtalaakso@mageena.fi

