
  

MAINOSPAIKAT JA SPONSORIKOHTEET 2017 

KONGRESSIKASSI  varattu 

KAULANAUHAT   varattu  
Jaetaan Eläinlääkäripäivien, Eläintenhoitajaseminaarin ja Apteekin eläinlääkintä -luentojen 
osallistujille ja näyttelyvieraille.  

RINTAMERKKILOGO  1500e 
Kaikissa kulkuluvissa värilogo – kaksi logopaikkaa, kun kulkuluvat 2-puol. 

1. puoli  

2.  puoli 

LOUNASLUENTO  
2500e / 30 min tai 3000e/ 45 min  
ks. oma linkki 

NÄKYVYYS LUENTOSALISSA  
2000e 
Taukodia tai saliin yrityksen roll-up tms., materiaalin jako osallistujille. Huom! Ei koske 
lounasluentoaikaa, joka mahdollisesti varattu toiselle taholle. 

TOIMITSIJAPAIDAT - varattu 
Tarve n. 80 kpl, selässä/ etupuolella vihreä ELP -logo 

TOIMITSIJALIPPIS 2000e 
Tarve n. 80 kpl, joissa vihreä ELP -logo 

MAINOS LUENTOKOKOELMASSA  
varaus dl. 30.9. ja aineiston dl. 30.11. 
Koko B5, painos noin 1000 kpl. Jaetaan Eläinlääkäripäivien osallistujille. Lisäksi myynnissä 
Fennovetin näyttelyosastolla ja verkkokaupassa.  

Hinnat näytteilleasettajille: 

 € + alv. 24%  mustavalkoinen värillinen 
takakansi  2300 
2. kansi  1700 
3. kansi  1500 
Kirjanmerkki  900 
aukeama 1400 2500 
1/1 sivu 700 1300 
½ sivu 400 900 
¼ sivu 200 550 

 



ESITE, ARPALIPPU TMS. PAKATTUNA KONGRESSIKASSIIN   

Eläinlääkäripäivien osallistujille jaettaviin kasseihin, n. 1200 kpl – 600 e + alv 24 % 
Eläintenhoitajaseminaarin osallistujille jaettaviin kasseihin, n 150 kpl - 200e + alv 24 % 
Apteekkihenkilöstön seminaarin osallistujille jaettaviin kasseihin, n. 100 kpl - 100e + alv 24 % 

 esite voi olla max A4-kokoinen lehtinen 
 Kassien lukumäärät tarkentuvat marraskuussa 
 Materiaalit toimitetaan Messukeskukseen halliin 3 tiistaina 12.12. aamulla 

 

 

   

 

 BANNERIT 

 

 

 

WWW.ELAINLAAKARIPAIVAT.FI 

  

Sivun oikea reuna. Sivusto on aktiivisessa käytössä kesä-
joulukuussa. Hinnat: 1vk/ 300e, 1 kk/ 900e, kysy tarjousta 
pidemmälle ajanjaksolle.   

ELÄINLÄÄKÄRILIITON 
JÄSENKIRJEESSÄ 

Lähetetään yli 2000 jäsenelle kuusi kertaa vuodessa 
sähköisesti. 500e/ lähetyskerta 

WWW.FENNOVET.FI 
Etusivun banneri (kalenterin alla). Hinnat: 1vk/ á 300e, 1 kk/ 
900e, kysy tarjousta pidemmälle ajanjaksolle.  

FENNOVETIN UUTISKIRJEESSÄ 
Lähetetään n. 1 kk välein. Tilaajia yli 1200 (eläinlääkärit, 
eläintenhoitajat, vastaanotot, muut alalla toimivat tahot ja 
henkilöt).  500 e + alv 24 %/ lähetyskerta 

  

 
ELÄINLÄÄKÄRILEHDEN ILMOITUKSET 

 Vuosisopimukset 
• -10% mediakortin hinnoista, kun 3-4 ilmoitusta vuoden aikana 
• -15% mediakortin hinnoista, kun 5-6 ilmoitusta vuoden aikana 

 Yksittäiset ilmoitukset Katso mediakortti 

 


