
ORNAMON LEHTI
Ilmestymispäivä  13.9.2023. Aineistopäivä 11.08.2023.

Ornamon lehti ilmestyy kerran vuodessa.
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 
palvelu muotoilusta digitaaliseen muotoiluun. Lehti tavoittaa 
myös tärkeät sidosryhmämme, mm. korkeakoulut, 
päättäjät ja vaikuttajat.
Ornamon lehti uudistuu vuonna 2023 ja päivitämme 
verkkoon uudet tekniset tiedot ja ilmoituskoot keväällä 
2023. Ilmoitushinnat eivät muutu.

ILMOITUSHINNAT
Takakansi ................................................................................... 1 600 € 
Takakannen tai etukannen sisäsivu .................................. 1450 € 
1/1 sivu ........................................................................................ 1 300 € 
1/2 sivu, pysty ............................................................................ 1050 € 
1/2 sivu, vaaka ........................................................................... 1050 € 
1/4 sivu...........................................................................................800 € 
1/8 sivu ........................................................................................... 550 € 

ORNAMON JÄSENKIRJE
Digitaalisen jäsenkirjeen kautta tavoitat Suomen 
suurimman muotoilijoiden yhteisön! 
Ornamon jäsenkirje lähtee kaikille jäsenillemme 
joka toinen torstai. Se on tarkkaan seurattu ja luettu 
tietopaketti, joka ilmestyy parillisina viikkoina.

Yläbanneri  ..........................................................................450 € / läh
Alabanneri  .......................................................................... 350€ / läh.
Aineisto keskiviikko | ilmestyminen torstai
Leveys 1240px, korkeus max. 740px / jpeg 
Mukaan linkki, mihin ohjataan.

ORNAMO.FI
Logonäkyvyys sivuston etusivulla
Vuosi ...................................................................................... 750 € (Alv. 0%)
Puoli vuotta ...................................................................... 400 € (Alv. 0%) 

FINNISHDESIGNERS.FI
Logonäkyvyys sivuston etusivulla
Vuosi ......................................................................................390 € (Alv. 0%)

REKRYTOINTIPALVELU
Hanki lisänäkyvyyttä rekryilmoituksellesi
Designduunit on Ornamon suosittu työnvälitysportaali. 
Maksullinen lisänäkyvyys on tehokas keino tavoittaa 
muotoilun ammattilaiset. Ilmoitus pitää sisällään kuvallisen 
noston Ornamon jäsenkirjeessä, sekä somenostot 
Linkedinissä, Facebookissa ja Twitterissä.

Ornamon jäsenet ............................................................ 190 € (alv 0%)
Muut ilmoittajat ...............................................................  410 € (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

Ornamo on Suomen suurin muotoiluyhteisö 
ja  muotoilun asiantuntijajärjestö.  
Vuonna 1911  perustettuun järjestöömme 
kuuluu 2 800 muotoilun ammattilaista.

MEDIAKORTTI 2023

Ääni, yhteisö ja tukiverkosto


