
Mediakortti 2021
IBD-lehti on IBD ja muut suolistosairaudet ry:n jäsenlehti, jonka 
kohderyhmänä on yhdistyksen jäsenten lisäksi gastroenterologian 
erikoislääkärit ja -hoitajat, useimmat sairaalat ja oppilaitokset sekä 
monet terveysalan järjestöt. Neljä kertaa vuodessa ilmestyvän lehden 
painosmäärä on 9 000 kpl per numero. 

IBD ja muut suolistosairaudet ry on valtakunnallinen tulehduksellista 
tai muuta suolistosairautta sairastavien sekä heidän läheistensä  
etujärjestö. Aiemmin yhdistyksen nimi oli Crohn ja Colitis ry.  
Yhdistys tarjoaa tietoa, tukea ja edunvalvontaa. Yhdistyksen  
jäsenmäärä vuoden 2021 alkaessa on noin 8 000. 

Vuoden 2021 teemana yhdistyksen toiminnassa on kattavan  
kohderyhmän sekä uuden nimen tunnetuksi tekeminen. Teema tulee 
näkymään myös jokaisessa lehdessä erillisten pääteemojen lisäksi.  

ILMESTYMINEN TEEMA AINEISTOPÄIVÄ 
1/2021: vko 10 Ravitsemus To 4.2.2021 
2/2021: vko 24 Liitännäissairaudet Ke 12.5.2021
3/2021: vko 38 Leikkaushoito To 19.8.2021 
4/2021: vko 49 Kipu To 4.11.2021

Tilavaraustoiveet esitettävä viimeistään kuukausi ennen aineisto-
päivää. Vastaanotamme aineistoa sitoumuksetta mutta mielellämme. 
Toimitus pidättää oikeuden tarvittaessa lyhentää ja stilisoida 
kirjoituksia.

ILMOITUSHINNAT
1/1 -sivu   1 100 €   
1/2 -pysty   700 €
1/2 -vaaka   700 €
1/4 -pysty   500 €
Takakansi   1 300 €
2-kansi (sisä-etu)   1 200 €
3-kansi (sisä-taka)   1 200 €
Keskiaukeama   2 000 €
Muut koot sekä liitteet 
sopimuksen mukaan.

TEKNISET TIEDOT
Lehden koko: 210 x 270 mm
Paperi: Edixion 90 g / 120 g

Ilmoituskoot:
1/1 sivu 210 x 270 mm
1/2 sivu, pysty 86 x 235 mm
1/2 sivu, vaaka 176 x 115 mm
1/4 sivu 115 x 115 mm
Takakansi 210 x 240 mm

Aineistovaatimukset:
PDF-tiedosto + 3 mm bleed

Värijärjestelmä:
prosessiväri CMYK

Aineiston toimitus:
toimitus@ibd.fi

Painosmäärä: 9 000 kpl
Painotapa: Offset
Painopaikka:
PunaMusta Oy, Tampere
ISSN 2243-0695

JULKAISIJA
IBD ja muut suolistosairaudet ry
Kuninkaankatu 22 A T 8
33210 Tampere
+358 75 325 4400
www.ibd.fi
toimitus@ibd.fi

Päätoimittaja Heidi Hölsömäki 
puh. +358 40 667 1226
heidi.holsomaki@ibd.fi

Bannerimainospaikka yhdistyksen nettisivuilla -  
suora linkki nettisivuillesi!

IBD.fi-sivuston etusivulla vierailee kuukausittain runsaasti 
kävijöitä - suolistosairauksia sairastavia, heidän läheisiään, 
terveysalan ammattilaisia ja yhteistyökumppaneita. Sivusto 
koetaan hyväksi avuksi varsinkin ensitietoa tarvitsevien 
mielestä. 
          Etusivulla on aina yhden yhteistyökumppanin mainos 
kerrallaan. Banneripaikka on varattavissa kuukaudeksi ker-
rallaan, maksimissaan neljäksi kuukaudeksi vuoden aikana.  

Bannerimainoksen hinta: 250 € / kuukausi 
Bannerin koko: 235px  x  235px 
Saateteksti: Yhden sanan otsikko, lisäksi noin  
   200 merkkiä, välilyönnit laskettuna


