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AMMATTIKULJETTAJA on mielenkiintoinen ja viihteellinen tietopaketti ammattikuljettajille ja 

kuljetusalan palveluja tarvitseville. Julkaisu tarjoaa ajantasalla olevaa informaatiota palveluista, 

sidosryhmistä ja toimii sekä pienten että suurten yritysten näkyvänä yhteistyökumppanina.

Lehden lukijakuntana on muun muassa:

■  Henkilö- ja tavaraliikenteen pk-yrittäjät ja päättäjät ■  Kone- ja metsäalan pk-yrittäjät ja päättä-

jät ■ Ammattikuljettajat ja sidosryhmät ■ Ammattiliikenteen auto- ja tarvikekauppa ■  Huolto- ja  

palvelualojen tarjoajat ■ Logistiikka-alan yrittäjät, päättäjät ja hankinnoista vastaavat  ■ Alaa  

kouluttavat oppilaitokset

VALMIIN ILMOITUKSEN TOIMITUS

Tiedostomuoto pdf, johon lisätään ilmoituskoosta riippuen tarvittaessa  
3 millimetrin leikkuuvarat. Resoluutio vähintään 270 dpi, väriprofiili CMYK, 
fontit vektoroituina. HUOM! Lehdessä on 5 mm liimasidonta!

Valmis ilmoitus toimitetaan sähköpostin liitetiedostona osoitteeseen  
tuotanto@jdmmediagroup.com.  

VALMISTETTAVAN ILMOITUKSEN AINEISTON TOIMITUS

Asiakkaan on toimitettava kaikki tarvittavat tekstit (doc, rtf, txt). Myös kaikki 
originaalikuvat ja logot vähintään 270 dpi:n resoluutiolla eps-, jpeg-, tiff- tai 
pdf-muodossa sekä raakamalli ilmoituksesta. Lisäksi lähetettävä halutut 
kirjasintyypit ja toivomukset käytettävistä väreistä. 

Aineistojen toimitus sähköpostin liitetiedostoina osoitteeseen  
tuotanto@jdmmediagroup.com.

AMMATTIKULJETTAJA -lehden tilaushinnat Suomessa 2023 

■ 4 numeron kestotilaus 50 €

■ 4 numeron määräaikaistilaus 60 €

   Hintoihin lisätään alv 10 %.

AMMATTIKULJETTAJA
-LEHDEN TILAUKSET

tilaajapalvelu@jdmmediagroup.com 

JDM MEDIAN MYYNTIEHDOT JA ASIAKASEDUT:

MEDIA- JA MAINOSTOIMISTOALENNUS
JDM Media myöntää media- ja mainostoimistoille, jotka ylittävät mediaostoissaan vähintään  
10 000 nettoeuron rajan sopimusvuoden aikana  5 - 15 % suuruisen alennuksen. Media- ja mainostoi-
mistoalennus lasketaan asiakaskohtaisen vuosisopimus-, kausi- tai pakettialennuksen jälkeen.

ARVONLISÄVERO
Hintoihin ei sisälly arvonlisäveroa. Arvonlisävero lisätään nettohintaan. Laeista, asetuksista tai viran-
omaisten toimenpiteistä aiheutuvat kustannuslisäykset korottavat hintoja vastaavasti määräysten voi-
maantulohetkestä lukien.

AINEISTOVAATIMUKSET JA VELOITUKSET
Edellytämme, että mainosaineistot toimitetaan käyttövalmiina PDF-muodossa. Mikäli aineisto toimite-
taan muussa muodossa, veloitetaan aineiston valmistuksesta syntyneet kustannukset. Mikäli asiakkaal-
la ei ole valmista mainosta, valmistamme mainoksen erikseen sovitulla hinnalla.

MÄÄRÄPAIKKALISÄ
Erikseen sovitut määräpaikat hinnastohintaan + 10 %.

MAINOSLIITTEET JA TUOTENÄYTTEET
Mainosliitteiden ja tuotenäytteiden hinnoista ei myönnetä vuosisopimusalennusta. Painosmäärän 
muuttuessa emme hyvitä ylimääräisistä liitteistä aiheutuneita kustannuksia. Ylimääräiset liitteet hävite-
tään sidonnan jälkeen, ellei toisin sovita. Mahdollisesta palautuksen kuluista vastaa tilaaja.

ILMOITUSVARAUKSEN SITOVUUS
Ilmoitusvaraus katsotaan asiakasta sitovaksi, kun JDM Media on lähettänyt vahvistuksen varauksen vas-
taanottamisesta. Varauksen sitovaksi tuleminen ja siihen perustuva lehden oikeus ilmoitusmaksuun on 
voimassa viimeisestä peruutuspäivästä lukien riippumatta myöhemmästä määräimen toimittamisesta.

ILMOITUSTEN PERUUTUKSET
Varatut ilmoitukset tulee perua viimeistään viikkoa ennen lehden pdf-päivää. Jos peruutus tehdään 
määräajan jälkeen, veloitetaan peruutuksesta aiheutuneesta lisätyöstä vähintään 50 % ilmoituksen 
hinnasta. Määräpaikkailmoituksia koskevat ennakkovarausten peruutukset on tehtävä viimeistään 2 
viikkoa ennen lehden pdf-päivää.

VASTUU JA REKLAMAATIO
Lehden kustantaja on vastuussa ja määrää ilmoituksista ja niiden julkaisemisesta. Lehdillämme on oi-
keus olla julkaisematta ei-toivomiaan ilmoituksia. Lehdet eivät ole myöskään vastuussa ilmoituksissa 
luvatuista eduista. Kaikki hyväksytyt ilmoitukset julkaistaan sovitussa numerossa ilmoitusmääräimen 
mukaisesti. Lehdet eivät vastaa ilmoittajalle mahdollisesti aiheutuvasta vahingosta, mikäli ilmoitusta ei 
voida julkaista tuotannollisista tai muista toiminnallisista syistä. Lehdet eivät anna hyvitystä vähäisestä 
paino- tai taittovirheestä, joka ei vaikeuta ilmoituksen käsittämistä eikä vähennä sen mainosarvoa. Leh-
det eivät vastaa ilmoituksen asuun tulleesta virheestä, joka johtuu lehdelle toimitetusta puutteellisesta 
tai virheellisestä aineistosta. Lehdillä on oikeus sijoittaa ilmoitus lehden noudattaman tavan ja tarkoi-
tuksenmukaisuuden mukaan. Huomautukset ja reklamaatiot on tehtävä kirjallisesti 8 päivän kuluessa 
ilmoituksen julkaisemisesta tai tarkoitetusta julkaisupäivästä lukien. Lehtien vastuu rajoittuu enintään 
ilmoitushintaan. Asiakas vastaa lehteen nähden siitä, ettei lehdelle annetun aineiston julkaiseminen 
loukkaa kenenkään tekijänoikeutta taikka muita immateriaali- tai muita oikeuksia eikä ole sisällöltään 
tai esitysmuodoltaan viestintää tai julkaisutoimintaa säätelevän tai muun lainsäädännön taikka muun 
markkinointisäännöstön, viranomaisten tai mainonnan itsesäätelyelinten määräysten tai hyvän tavan 
vastaisista. Asiakas vastaa lehdelle vaatimuksista, joita kolmannet osapuolet kohdistavat lehteen näillä 
perusteilla sekä korvaus- ja muista vastuista, joita lehdelle voi suhteessa kolmansiin osapuoliin aiheu-
tua tällaisten vaatimusten johdosta. Asiakas on vastuussa ja korvausvelvollinen mainontansa (mukaan 
lukien liitteiden/tuotenäytteiden) aiheuttamista mahdollisista vahingoista kolmannelle osapuolelle ja 
lehdelle. Asiakas on vastuussa siitä, että valmiiksi painetut liitteet ovat määräpäivänä ao. lehden painos-
sa. Veloitamme huonosti pakattujen tai kuljetuksessa vaurioituneiden liitteiden erilliskäsittelystä sekä 
mahdollisesta tuotantotehokkuuden laskusta syntyneet kustannukset. Ilmoitamme välittömästi em. 
ongelmista asiakkaalle saatuamme tiedon lehden painolta. 

KUSTANTAJA
JDM Media
Kiljavantie 3, 05200 Rajamäki
info@jdmmediagroup.com
www.jdmmediagroup.com

KOKOTIEDOT
A4, 210 x 297 mm

JAKELUMÄÄRÄ
n. 10 000 kpl

ILMOITUSAINEISTOJEN TOIMITUS
tuotanto@jdmmediagroup.com

TILAAJAPALVELU
tilaajapalvelu@jdmmediagroup.com
0200 882 01 
Puhelun hinta 1,50 € /min. (alv 0 %)

ULKOASU JA TAITTO
JDM Media 

www.ammattikuljettaja.fi
TIIVIS TIETOPAKETTI PK-YRITYKSILLE

www.ammattikuljettaja.fi
TIIVIS TIETOPAKETTI PK-YRITYKSILLE

ILMOITUSKOOT JA -HINNAT 2023 
Toisto- ja vuosisopimusalennukset neuvoteltavissa 
– kysy lisää ilmoitusmyynnistämme!

Koko                   Leveys x korkeus       Hinta €
Takakansi                    210 x 267 mm*  OSOITETARRA!          3 000
2. kansi               210 x 297 mm*             2 400
3. kansi                     210 x 297 mm*           2 400
1/1 sivu       210 x 297 mm*                            1 350
1/1 sivu advertoriaali        210 x 297 mm*               1 000
aukeama akvertoriaali      420 x 297 mm*         1 500
1/2 sivu vaaka              188 x 135 mm  EI LEIKKUUVAROJA!         800 
1/2 sivu pysty                      91 x 261 mm  EI LEIKKUUVAROJA!         800 
1/4 sivu pysty                     91 x 135 mm   EI LEIKKUUVAROJA!         500 
1/8 sivu         91 x    65 mm  EI LEIKKUUVAROJA!         350 
Käyntikortti          59 x   40 mm  EI LEIKKUUVAROJA!                250 
Rivitietoilmoitus (Yrityksen nimi, osoite, puhelin, www-osoite ja infoteksti)   80  

* HUOM! Aineistoon lisättävä 3 millimetrin leikkuuvarat. 
HUOM! Huomioi, että lehdessä on 5 mm liimasidonta.                         Hintoihin lisätään alv 24 %.

ILMESTYMISAIKATAULU 2023

Numero    Ilmestyminen     Aineisto   Teemat

1     maaliskuu        15.2.         Trukit ■ Logistiikka ■ Varasto ■ Työvaatteet ■ Henkilöautot

2     toukokuu                    10.4.         25.–27.5. Kuljetus 2023 ■ Jyväskylä      

3     lokakuu            2.10.        Leasing ■ Hyötyajoneuvot ■ Koulutus ■ Maarakennuskoneet          

4     joulukuu         20.11.       Polttoaineet ■ Rahoitus ■ Vakuutukset ■ Työterveys

Muutokset teemoissa ja päivämäärissä ovat mahdollisia.


