
Mediakortti 2021

Gallerian digikuvasto julkaistaan ke 29.9.2021

Jokainen liike saa ilmoittaa 2-3 tuotetta 
digikuvastoon.

Digilehden toteuttaa Mainostoimisto Frank Oy. 
Toimita aineistosi viimeistään ti 21.9 klo 16.00 
mennessä Frankin ilmoitusjärjestelmään 
osoitteessa: 
https://magasiini.fi/galleria

Linkki aineistojen toimittamiseen on avoinna 
ke 1.9. – ti 21.9.

HUOM!

Varmista että täytät lomakkeen loppuun asti ja 
saat sen jälkeen sähköpostiisi automaattisen 
vahvistusviestin.

Saat viikolla 38 sähköpostiisi esikatselun digi-
lehdestä. Tarkista aineisto ja ilmoita mahdol-
liset huomiot ma 27.9. klo 12 mennessä.

Mahdolliset virheelliset ilmoitustiedot ovat 
liikkeen vastuulla, jos aineistoja ei ole 
tarkastettu.

Digikuvasto mediakortti

AINEISTO-OHJE

Digilehden tuoteruudut ovat 
yhteneväisiä kaikilla liikkeillä. 

Ruudun yläosassa on tuotekuva 
ilman tekstejä ja kuvan alla 
ilmoitetaan tuotetiedot.

Tuotekuvan tulee olla vähin-
tään 600px pitkältä sivultaan.

Vaakamallinen kuva saa 
kuvastossa parhaimman 
näkyvyyden, mutta myös 
pystymalliset kuvat ovat 
sallittuja.

KYSYTTÄVÄÄ?
galleria@wearefrank.fi

Aineistotoimitus 
viimeistään ti 21.9.

Katso seuraavalta sivulta 
esimerkki tuoteruudusta.
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Esimerkkejä tuoteruuduista ja kuvista. Promokuvassa oleva tuotelogo on ok.

Pienet tekstit kuvissa eivät ole luettavia.

Ilmoituksessa on toistoa, kaikki tarjoukseen 
liittyvät tiedot tulee sisällyttää kuvan alla 
olevaan tilaan. Tarjoustekstejä ei saa olla 
tarjouksen kuvassa. 
 
Lyhyt iso teksti on ok, esim ALE, -50 % jne.


