
YHTEYSTIEDOT
Lehden julkaisija: Minä Olen Keskus Oy
Internet kotisivu: www.minaolen.fi
Päätoimittaja: Teppo Ahomäki
teppo.ahomaki@minaolen.com 
Puhelin: 400 490 750 

ILMOITUSMYYNTI 
Tuula Mård
tuula.mard@outlook.com
Puhelin: 040 757 4062

PAINOS 5 000–10 000 kpl

TEKNISET TIEDOT
Lehden koko: 230 x 297 mm

Lehden värit: 4/4

Palstojen lukumäärä: 4  
(luokitellut ilmoitukset)

ILMOITUSAINEISTO
Tiedostomuodot: InDesign, PDF, Tiff, JPG. 
Kuvat: cmyk, kuvaresol. 300 dpi (pistettä/tuuma). 
Kuvien tulee olla erillisiä tiedostoja, eikä upotettuina  
esim. word-tiedostoihin.

TILAAJAN VASTUU
Tilaaja vastaa, että lehdelle annetun aineiston julkaiseminen 
tapahtuu kenenkään tekijänoikeutta loukkaamatta sekä että 
ilmoitus on lakien ja asetusten mukainen. Lehdellä on oikeus 
kieltäytyä julkaisemasta ilmoitusta.

PERUUTUKSET
Viimeistään aineistopäivänä. Sen jälkeisistä peruutuksista 
laskutetaan 50 % ilmoitushinnasta.

REKLAMOINNIT
14 vuorokauden kuluessa lehden ilmestymisestä kirjallisesti. 
Lehden vastuu virheistä tai ilmoituksen poisjäämisestä rajoittuu 
enintään ilmoitushintaan.

ILMESTYMISAIKATAULU JA AINEISTOPÄIVÄT 
lehden ilmoitus ilmestymis-
numero aineistot päivä
 1/2022 .................................. 3.1. . ....................................4.2.2022
2/2022 .................................21.2. . .................................... 1.4.2022
3/2022 ..................................2.5. . ................................... 3.6.2022
4/2022 ...................................1.8. . ....................................2.9.2022
5/2022 .................................12.9. . ................................. 14.10.2022
6/2022 ..................................4.11. . .................................. 9.12.2022

LEHDEN TAUSTA, TARKOITUS JA TOTEUTUS
Minä Olen on täysnelivärinen lehti, joka inspiroi ja virittää keskusteluun. Se on itsenäinen ja vapaa, eikä ole sitoutunut mihinkään yksittäiseen uskontoon, filosofiaan tai ismiin. 
Sisältö käsittelee henkistä kasvua, erilaisia maailmankuvia, uskontoja, filosofioita, taiteita, ympäristöarvoja, kehittyvää elämänymmärrystä, uuden ajan tieteitä, terveyttä, 
luontaishoitoja, terapioita –  ihmisen kokonaisvaltaista hyvinvointia.

ILMOITUSHINNAT, TOIMITUSEHDOT
JA ILMOITUSAINEISTOT

ILMOITUSHINNAT 1.1. – 31.12.2022
 Koko Hinta
1/1 sivu  230x297+3 mm leikkausvara  1075 €
Takakansi  230x297+3 mm leikkausvara+jätä  
 takannen yläreunaan 210x30mm  
 valkoinen alue osoitteistoa varten 1350 €
2. ja 3. kansi  230x297+3 mm leikkausvara 1190 €
1/2 s. pysty  113 x 297+3 mm leikkausvara 675 €
1/2 s. vaaka 230 x 152+3 mm leikkausvara 675 € 
1/2 s. pysty  94 x 265 mm 675 €
1/2 s. vaaka 192 x 130 mm 675 € 
1/4 s. ruutu 94 x 130 mm   398 € 
1/4 s. pysty 44 x 265 mm 398 €
1/4 s. vaaka 192 x 64 mm 398 €
1/8 s. vaaka 94 x 64 mm 247 €
1/16s. pysty 44 x 64 mm 138 €
1/16s. vaaka 94 x 30 mm 138 €
1/32 s. vaaka 44x 30 mm 54 €

ALENNUKSET
Toistoalennus: samalla tilattaessa kolme kertaa –10 %.

Painovalmiit ilmoitus pdf:t osoiteeseen:  
mari.minaolen@gmail.com
040 723 7327

Hinnat täysin valmiista painokelpoisesta ilmoitusaineistosta.
Mainostoimistotyöstä veloitetaan erikseen 55 euroa/h. 
Arvonlisävero 24 % lisätään hintoihin.
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