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Ilmoituskoot ja hinnat
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Erikoisnumerot:

Kasvu-lehti
Lehti varhaiskasvattajille

Aukeama
Talentia-lehti: 440 x 280 mm,
leikkuuvara 3 mm / 400 x 240 mm,
painopinta-ala
Hinta: 4 500 euroa

30 päivää -lehti
Lastensuojelutyön
ammattilehti

Koko sivu
Talentia-lehti: 220 x 280 mm,
leikkuuvara 3 mm / 180 x 240 mm,
painopinta-ala
Kasvu-lehti: 214 x 280 mm, leikkuuvara
3 mm / 174 x 240 mm, painopinta-ala
30 päivää -lehti: 210 x 270 mm,
leikkuuvara 3 mm / 186 x 246 mm,
painopinta-ala
Hinta, sisäsivu: 1 950 euroa
Hinta, 2. kansi: 2 250 euroa
Hinta, takakansi: 2 250 euroa

Julkaisija
Sosiaalialan korkeakoulutettujen ammattijärjestö Talentia ry –
Fackorganisationen för högutbildade inom socialbranschen
Talentia rf

Päätoimittaja
Kaisa Yliruokanen

Mediamyynti

Saarsalo Oy
Roni Hurskainen
044 752 0320
roni.hurskainen@saarsalo.fi

1/2 sivua
Talentia-lehti: vaaka 180 x 118 mm /
pysty 88 x 240 mm
Kasvu-lehti: vaaka 174 x 118 mm /
pysty 85 x 240 mm
30 päivää -lehti: vaaka 186 x 121 mm /
pysty 91 x 246 mm
Hinta: 1 450 euroa

Ilmoitusaineistojen lähetys
toimitus@talentia.fi
040 592 2519

Painos

Talentia-lehti 27 500
Kasvu-lehti 11 500
30 päivää -lehti 8 000

1/4 sivua
Talentia-lehti: pysty 88 x 118 mm /
vaaka 180 x 57 mm
Kasvu-lehti: pysty 85 x 118 mm /
vaaka 174 x 57 mm
30 päivää -lehti: pysty 91 x 121 mm /
vaaka 186 x 58 mm
Hinta: 1 150 euroa

Ilmestymisaikataulu 2021
Talentia-lehti ja Ilmoitusvaraus Ilmoitusten
Lehti lukijalla
erikoisnumerot
aineistopäivä
Talentia-lehti 1

31.12.2020

4.1.2021

28.1.2021

Talentia-lehti 2
Kasvu-lehti 1

5.2.

8.2.

4.3.

Talentia-lehti 3

26.3.

29.3.

22.4.

Talentia-lehti 4

7.5.

10.5.

3.6.

Talentia-lehti 5
30 päivää -lehti

26.7.

28.7.

26.8.

Talentia-lehti 6
Kasvu-lehti 2

30.8.

2.9.

30.9.

Talentia-lehti 7

4.10.

7.10.

4.11.

Talentia-lehti 8

9.11.

12.11.

9.12.

Messu- ja tapahtumajakelut

Talentia-lehti on perinteisesti läsnä sosiaali- ja varhaiskasva
tuksen suurimmilla messuilla ja tapahtumissa.
Näitä ovat Lastensuojelupäivät, Sijaishuollon päivät,
TerveSOS-tapahtuma, Sosiaalialan asiantuntijapäivät,
Päihdepäivät, Sosiaalityön tutkimuksen päivät ja vuosittaiset
valtakunnalliset ja alueelliset varhaiskasvatusmessut.
Covid-19-pandemian aikana messut ja tapahtumat on peruttu,
siirretty tulevaisuuteen tai toteutetaan verkossa.
Talentia-lehden messu- ja tapahtumajakelut palaavat, kun
tautitilanne rauhoittuu.

1/8 sivua
Talentia-lehti: vaaka 88 x 57 mm
Kasvu-lehti: vaaka 85 x 57 mm
30 päivää: vaaka 91 x 58 mm
Hinta: 500 euroa

Aineistovaatimukset

Painovalmis PDF-tiedosto. Resoluutio 300 dpi, värit cmyk-muodossa.
Talentia-lehden takakannen ilmoituksessa tulee yläreunaan jättää tyhjää tilaa
30 millimetriä osoitetiedoille.
Hintoihin ei lisätä arvonlisäveroa.
llmoituksen taittopalvelu hinnoitellaan erikseen lisäämällä ilmoitushintaan 10
prosenttia.
Reklamaatiot 14 vrk:n kuluessa ilmestymispäivästä kirjallisesti. Lehden vastuu
rajoittuu enintään ilmoitushintaan.
Ilmoitusten peruuttaminen viimeistään 5 vrk ilmoitusten aineistopäivän
jälkeen.
Lehdellä on oikeus kieltäytyä julkaisemasta ilmoitusta.
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Talentia-lehti
tavoittaa yli
27 000 sosiaalialan
ammattilaista,
varhaiskasvattajaa ja
päättäjää!

www.talentia-lehti.fi
Bannerikoot ja hinnat (desktop ja mobiili)
948 x 115 px 700 euroa / kuukausi
302 x 400 px 500 euroa / kuukausi
302 x 250 px 300 euroa / kuukausi
Mobiilibannerin koot: 302 x 250 px tai 302 x 400 px.
Ilmoitusosaston ilmoituskoot ja hinnat
470 x 577 px
500 euroa / kuukausi tai hakuajan päättymiseen asti.
470 x 860 px
500 euroa / kuukausi tai hakuajan päättymiseen asti.
Ilmoitukseen voidaan liittää yksi linkki.
Ilmoitukset lähetetään png-, jpg- tai gif-tiedostoina
osoitteeseen toimitus@talentia.fi

talentia-lehti.fi
15 000
aktiivista kävijää
kuukaudessa

Talentia-lehti on oikea ilmoituskanava, kun haluat tavoittaa sosiaali- ja
varhaiskasvatusalan ammattilaiset, asiantuntijat, esimiehet ja johtotehtävissä
työskentelevät sekä alan korkeakouluopiskelijat.
Talentia-lehden lukijoista 93 prosenttia on naisia. 70 prosenttia työskentelee
kunnallisen työnantajan palveluksessa ja 27 prosenttia työskentelee
yksityisen työnantajan palveluksessa.

Talentia-lehti ja lehden erikoisnumerot tavoittavat muun
muassa heidät:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

sosiaalityöntekijä
johtava sosiaalityöntekijä
kehittäjäsosiaalityöntekijä
osastopäällikkö
sosiaalijohtaja
koulukuraattori
kasvatusohjaaja
vastaava koulukuraattori
terapeutti
kuntoutuksenohjaaja
sosiaaliasiamies
projektityöntekijä
projektijohtaja

”

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

varhaiskasvatuksenopettaja
päiväkodin johtaja
päivähoidon johtaja
lastensuojelulaitoksen ohjaaja
sosiaaliohjaaja
perhetyöntekijä
palveluohjaaja
kehitysvammaistenohjaaja
asumispalveluyksikön ohjaaja
palveluyksikön johtaja
kotipalvelun ohjaaja
vanhustyön ohjaaja
vanhustyön johtaja

Talentia-lehti on kohdistettu
juuri sosiaalialan työntekijöille ja
opiskelijoille, ja tämän kautta tietoa
on helppo saada.

