Ornamo on muotoilualan
asiantuntijajärjestö, johon
kuuluu yli 2 600 jäsentä.
Yhdistämme muotoilijat,
kehitämme alan ammatillista
osaamista ja toimimme
muotoilualan verkostona
toimialojen välillä.
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2022

Aineisto

1
2

27.1.
8.8.

finnishdesigners.fi

Ilmestyminen
3.3.
7.9.

Q
Takakansi
210 x 240 mm + 3 mm 1 500 € / 1 600€ + Alv.
Q
Takakannen tai etukannen sisäsivu
210 x 280 mm + 3 mm 1 350 € /1 450€ + Alv.
1/1 sivu
210 x 280 mm + 3 mm

Ornamon lehti
Lehtemme on Suomen suurin muotoilun ammattimedia. Ornamon lehti on
ammatti- ja toimialajulkaisu, joka tarjoaa
tietoa alan ja työelämän ilmiöistä sekä
trendeistä. Laadukas lehti esittelee
kiinnostavimmat uratarinat ja tärkeät
alan uutiset taiteesta sisustusarkkitehtuuriin ja palvelumuotoilusta digitaaliseen
muotoiluun. Lehti tavoittaa myös tärkeät
sidosryhmämme, mm. korkeakoulut,
päättäjät ja vaikuttajat.
Tekniset tiedot
Ilmestyminen / 2 kertaa vuodessa
Painopinta-ala / 210 x 280 mm
Laajuus / 48 s. + kannet / 1
Laajuus / 56 s. + kannet / 2
Painosmäärä nro 1 3 000 kpl
Painosmäärä nro 2 4 000 kpl
Offset-kirjapaino
Painopaikka Grano
Taitto: Tikka Talvenheimo
Värillisyys / 4/4
Paperi / päällystetty, Galerie Art Matt
Sidonta / liimasidonta
Aineistovaatimukset
Aineistot / PDF-muodossa
Leikkausvara 3 mm
Kuvien resoluutio / 300 dpi
Värillisyys / CMYK

Q
1 200 € /1 300€ + Alv.

Q

1/2 sivu, pysty
97 x 280 mm + 3 mm

950 € / 1050€ + Alv.

1/2 sivu, vaaka
210 x 132 mm + 3 mm

950 € / 1050€ + Alv.

Q
Q

1/4 sivu
97 x 132 mm

700 € / 800€ + Alv.

1/8 sivu
97 x 66 mm

450 € / 550€ + Alv.

Q

Q

Erikoisnumero, jako
normaalijakelun lisäksi
Habitaressa ja ID Helsingissä

ornamo.fi

Logonäkyvyys
sivuston etusivulla
750 € (Alv. 0%) / vuosi
400 € (Alv. 0%) / puoli vuotta

Ornamon viikkokirje
Digitaalisen viikkokirjeen kautta tavoitat
Suomen suurimman muotoilijoiden yhteisön!
Ornamon viikkokirje lähtee kaikille jäsenillemme joka torstai. Se on tarkkaan seurattu ja
luettu tietopaketti, jota odotetaan joka viikko.
Ornamon viikkokirje yläbanneri 400 €/
Ornamon viikkokirje alabanneri 300€/läh.
Aineisto keskiviikko | ilmestyminen torstai.
Leveys 1240px, korkeus max. 740px / jpeg
Mukaan linkki, mihin ohjataan.

Logonäkyvyys
sivuston etusivulla
390 € / vuosi
(Alv. 0%)

Rekrytointipalvelu
Työpaikkailmoitus kuvallisena tai
logolla Ornamon sivuilla, jäsenkirjeessä ja somekanavissamme
LinkedInissä ja Facebookissa.
Ornamon jäsenille 190 € (alv 0%)
Muille ilmoittajille 310 € (alv 0%)
Yritysjäsenille ilmainen.
Kun haluat ilmoittaa avoimen
työpaikan, lähetä tiedostot os:
minna.borg@ornamo.fi:
työpaikkailmoitus tekstitiedostona,
logo (560 px x max. 350 px, jpg/png),
halutessasi brändi- tai kuvituskuva
ilmoituksen yhteyteen (560 px,
max. 350 px, formaatti: jpg/png).
Tiedustelut ja ilmoitusmyynti
markkinointikoordinaattori
Minna Borg
puh. 046 878 2570
minna.borg@ornamo.fi
Annamme mielellämme tarjouksia
myös erilaisista näkyvyys- ja
ilmoitusyhdistelmistä.

Ornamo
Annankatu 16 B 35-36
00120 Helsinki
ornamo.fi
finnishdesigners.fi

