
SKANSSIN 
JOULULEHTI 

2022
JOULULEHTI JAETAAN 115 000 KPL:N PAINOKSENA POSTIN PREMIUM-JAKELUNA 

ALUEEN KOTITALOUKSIIN KE 16.11. SAMANA PÄIVÄNÄ JULKAISTAAN MYÖS DIGILEHTI.

JOULULEHTI TOIMII LAHJAKAUDEN IDEAKUVASTONA JA 
ESITTELEE PARHAIMMAT LAHJAIDEAT JA MUUT JUHLAKAUDEN 

TUOTTEET, EMME SIIS TOIVO LEHTEEN TARJOUSTUOTTEITA. LEHTI 
MYÖS OHJAA ASIAKKAITA SKANSSIN JOULUNAVAUKSEEN.

LEHTI ON JAOSSA SKANSSISSA KOKO JOULUKAUDEN AJAN.

TOIMITA AINEISTOT  
PE 7.10. MENNESSÄ: 

WWW.MAGASIINI.FI/SKANSSI

MAKSUTON ARTIKKELI LEHTEEN 
Lehteen saa maksuttoman artikkelin 
kuvineen (1-2), kun toimittaa valmiin 
tekstin ke 5.10. mennessä: 
laura.lehto@cbre.com ja 
tiedotteet@skanssi.fi. Artikkelin tulee olla 
1000-2500 merkin mittainen ja se voi 
käsitellä esim. ajankohtaisia tuotteita tai 
uutuuksia. Kysy lisätietoja Lauralta.



AINEISTOJEN TOIMITUS  
MAINOSTOIMISTO FRANKILLE
Aineistot toimitetaan Mainostoimisto Frankin järjestelmän 
kautta. Aineiston toimitus on ilmoitusvaraus kampanjalehteen.

Aineistojen viimeinen toimituspäivä on sekä tuotetietojen ja 
kuvien että valmiiden koko- ja puolen sivun ilmoitusten osalta 
PE 7.10. mennessä. Tämän jälkeen toimitettavat aineistot eivät 
ehdi mukaan kuvastoon! 

Mainostoimisto Frank taittaa lehden ja toimittaa sen 
tarkastettavaksi MA 24.10., jonka jälkeen liikkeillä on 2 
työpäivää aikaa hyväksyä tai kommentoida ilmoitukset. Vastuu 
ilmoitusten sisällön tarkistamisesta on liikkeillä. Emme ota 
vastuuta tarkistamattomien ilmoitusten virheistä.

Jätä ilmoitusaineistosi tästä linkistä 7.10.2022 mennessä

https://magasiini.fi/skanssi

LISÄTIEDOT
skanssi@wearefrank.fi AIKATAULU

pe 7.10. mennessä
liikkeiden aineistojen toimitus, viimeistään!

ma 24.10.
tarjouslehti liikkeille kommentoitavaksi

ke 26.10. klo 10 mennessä
liikkeiden mahdolliset kommentit

ke 16.11. alkaen
kuvaston jakelu

1–5 ILMAISTA TUOTEKUVAPAIKKAA
Toimitettava aineisto:
• Liikkeen nimi
• Tuotenimi
• Tuotekuvaus
• Kategoria
• Hinta
• OVH
• Alennusprosentti
• Kuva (mielellään syvätty, rgb tai cmyk, jpg tai tiff, koko
vähintään 50 x 50 mm, resoluutio 300 dpi)

Tuotetietoja ei muokata taittovaiheessa, eli niiden pitää olla 
valmiita suoraan kuvastossa käytettäväksi. Tuotenimestä 
pitää selkeästi käydä ilmi, mikä tuote on kyseessä: esime-
rkiksi ”Berlin-takki”, ei pelkkä ”Berlin”. Muistathan mainita 
tarjouksen tuote-erän suuruuden tai tarjouksen rajallisuuden. 
Ilmaisissa tuotepaikoissa ei voi käyttää valmiita mainoksia.

VALMIIT AINEISTOT
Voit mainostaa myös omalla ilmoituksella.  
Ilmoitus toimitettava painovalmiina PDF-tiedostona, ilman 
leikkuuvaroja tai -merkkejä.

1/1-sivun mainokset 
• 1 kpl (500 € + alv)
• 2 kpl (1000 € + alv)
• 3 kpl (1400 € + alv)
• 4 kpl (1800 € + alv)

Hintoihin lisätään alv 24 %.

FRANKIN MAINOSTUOTANTO
Voit toimittaa kuvat ja tekstit Mainostoimisto Frankille 
taitettavaksi alk. 250 € + ALV. 

FRANKIN SOMENOSTE
Nosta tarjouksesi omiin somekanaviisi tyylikkäästi! 
• Instagram ja Facebook stories yhteensopiva video
• 1 video kaikista tarjouksista + erilliset 10s. videot
tuotetarjouksista (250 € + alv).
Katso esimerkki ilmoittautumissivustolta!

1/1
185 x 250 mm

1/2
185 x 122 mm

1/2
90 x 250 mm

AINEISTOJEN TOIMITUS JA AIKATAULU

1/2-sivun mainokset 
• 1 kpl (340 € + alv)
• 2 kpl (680 € + alv)




