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Tervetuloa mukaan värikkääseen ja
mielenkiintoiseen muotimaailmaan!
Muotimaailma on neljä kertaa vuodessa ilmestyvä riippumaton muodin erikoislehti
kaikille muodista kiinnostuneille kuluttajille. Jokainen numero on värikäs lukupaketti,
joka sisältää runsaasti tietoa vaatetus- jalkine- ja asustetrendeistä sekä
mallistoista, koruista, kosmetiikasta ja hiuksista sekä muista ajankohtaisista
pukeutumiseen liittyvistä asioista. Muotimaailmaan kirjoittavat alan johtavat ammattilaiset.
Muotimaailma on media, jolla tavoitat muodista kiinnostuneet juuri oikeaan aikaan.

ILMESTYMISAIKATAULU:
N:O

ilmestyY 	MATERIAALIT	 teemat

1-18
23.02.18
16.02.18
			
			

Kevään muoti + kauneus, kengät ja laukut, korut,
kosmetiikka- ja meikkitrendit, huippumuotia maailmalta,
hiusmuoti ja uutuustuotteet. Vartalonhoito, spa.		

2-18
25.05.18
16.05.18
			
			

Kesän muoti + kauneus, -kosmetiikka uutuudet, kesän
juhlat, korut, kellot, kädet, jalat, kynnet, kesän urheilumuoti. Rantamuoti, aurinkotuotteet ja aurinkolasit.

3-18
28.09.18
19.09.18
			
			
			

Syksyn muoti + kauneus, kenkä- ja laukkumuoti,
miesten- ja lasten muoti. Alusasujen, sukkien ja sukkahousujen erikoisnumero. Kosmetiikkatrendit, meikit,
ulkoilu, juhla-asut. Koru- ja hiusmuoti. Vapaa-ajan muoti.

4-18
10.10.18
02.10.18
			
			
			
			
			

Talven muoti+kauneus, takit, turkit, asusteet sekä
talvisportti. I Love me – Muoti-, Kauneus- ja Terveysmessujen ennakko- ja erikoisnumero.
Lisäksi Muotimessuilla erikoisjakelu.
Talven juhlat, luksus ja lahjaideat. Korut ja kellot,
tuoksut, vartalon hoito, silmälasit.

TEKNISET TIEDOT:

Aineistolähetys:

Lehden koko: 230 x 297 mm
Painomenetelmä: offset
Sidonta: liimasidonta
Levikki: 45.000 kpl

Valmis aineisto on toimitettava aineistopäiväksi
merkittynä päivänä sähköpostilla osoitteeseen:
printline@printline.fi

Aino

ILMOITUKSET:
Ilmoitusaineisto toimitetaan painovalmiina pdf-tiedostona tehtynä aikakausilehtiasetuksin
(sisältäen kaikki ilmoitukseen kuuluvat elementit: kuvat, grafiikat, fontit).
Kuvat CMYK-muodossa, resoluutio 300 dpi. Koko sivun ilmoituksiin tulee jättää
3 mm leikkuuvara ilmoituksen kaikille reunoille. Oleellisia elementtejä (mm. tekstiä) ei tule
sijoittaa 5 mm lähemmäksi sivun puhtaaksi leikattua reunaa.

ILMOITUSHINNAT JA -KOOT:
		

MV

4-väri

2/1 aukeama

460 x 297 mm

2.482,-

3.699,-

Takakansi

230 x 297 mm

–

3.989,-

1/1 sivu

230 x 297 mm

1.964,-

2.900,-

1/2 sivu

pysty 102 x 278 mm, vaaka 210 x 136 mm

1.229,-

1.736,-

1/4 sivu

pysty 102 x 136 mm, vaaka 210 x 65 mm

713,-

1.014,-

		

Valmiiksi painetut liitteet: 2-sivua 2.685,- , 4-sivua 3.624,		
muut sopimuksen mukaan.

ERIKOISALENNUKSET:
- 5 % toisesta ilmoituksesta
-10 % kolmannesta ilmoituksesta
-15 % neljännestä ilmoituksesta
Määräpaikasta veloitetaan 20 % korotus.
Mainostoimistoalennus -15 %.
Ilmoituksen valmistuskulut laskutetaan erikseen.
Hintaan lisätään ALV 24 %, mikä on vähennyskelpoinen
alv-velvollisille yrityksille.

PERUUTTAMINEN JA REKLAMAATIO:
Ilmoitusten peruuttaminen tulee tehdä 1 kk ennen ilmestymispäivää.
Peruuttamattomilta ilmoituksilta,
jotka eivät saavu aineistopäivään mennessä, veloitamme 100 % hinnan.
Reklamaatiot tulee tehdä kirjallisesti 7 vrk kuluessa lehden ilmestymisestä.
Lehden vastuu virheestä tai ilmoituksen poisjäännistä rajoittuu
enintään ilmoitushintaan.

JAKELU:
Lehti on irtonumeromyynnissä ilmestymispäivästä alkaen kolmentoista
viikon ajan Lehtipisteissä kautta maan. Lisäksi lehteä myydään eri Muoti-,
Jalkine-, Kosmetiikka-messuilla ja -tapahtumissa. Lehti on tilattavissa.
Tilaushinnat: kestotilaus 24,-/neljä numeroa,
vuositilaus 30,-/neljä numeroa sis.alv 10%.

LEHDEN JULKAISIJA:
Muotimaailma Oy • Mikkolantie 1 A, 00640 Helsinki • Gsm 040 5452 261
Toimitusjohtaja, päätoimittaja, ilmoitusmyynti:
Tomi Viitanen • Gsm 040 545 2261 • tomi.viitanen@muotimaailma.fi

Toimitus:
Marjut Haapaniemi • Gsm 040 748 6047 • marjut.haapaniemi@muotimaailma.fi
Vilma Häti, Heli Launiainen, Saara Lehtinen, Antti Rimminen,
Juuso Viitanen, Tiina Väkeväinen ja muut avustajat
toimitus@muotimaailma.fi

Laurie

Tilaukset, toimisto:
Kello 9.00 – 15.00 • Gsm 040 545 2261 • tilaukset@muotimaailma.fi
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