
TULE MUKAAN TEKEMÄÄN AALTOJA!

Aaltoja! on värikäs ja kattavasti tapahtumakaupunki Jyväskylän kulttuurielämästä kertova lehti, joka pal-
velee niin paikallisia ihmisiä kuin Jyväskylässä piipahtavia matkailijoita. Kahdesti vuodessa ilmestyvä 
36-sivuinen ja A4-kokoinen Aaltoja!-ilmaislehti kokoaa kansiensa väliin tuiki tarpeellista tietoa teatteris-
ta, näyttelyistä, konserteista, liikuntapalveluista ja tapahtumista. Lehden mielenkiintoisten juttujen ja 
kattavan ohjelma- ja tapahtumakalenterin ansiosta lehteä luetaan tarkkaan ja se myös säilytetään. 
Aaltoja! on todellinen kulttuurinnälkäisen tietopaketti!

TUORETTA KULTTUURITIETOA
Aaltoja! on kaksi kertaa vuodessa ilmestyvä tiedotuslehti, josta saa tuoreet tiedot ajankohtaisista 
kaupunginteatterin esityksistä, sinfoniaorkesterin konserteista, museoiden näyttelyistä sekä muis-
ta kaupungin kulttuuri- ja liikuntatapahtumista. Lehden tarkoituksena on kertoa laajasti kulttuurin 
kausiohjelmasta sekä tehdä tunnetuksi Jyväskylän seudulla ja valtakunnallisesti Jyväskylän tarjoamia 
kulttuuripalveluja. Aaltoja!-lehdellä on myös merkittävä tehtävä Jyväskylän tapahtuma- ja kulttuurikau-
pungin imagon vahvistajana. Seuraava numero ilmestyy tammikuussa 2021 sisältäen koko kevään 2021 
kulttuuritarjonnan tyylikkäässä ja kiinnostavassa muodossa.

LAAJA KOHDERYHMÄ
Lehti on tarkoitettu kaikille kulttuurista ja tapahtumista kiinnostuneille. Aaltoja!-lehden kohderyhmänä ovat 
Jyväskylän ja sen ympäristökuntien asukkaat sekä seudulle tulevat matkailijat.

KATTAVA JAKELU
Aaltoja!-lehti jaetaan kotitalouksiin ja yrityksiin Jyväskylässä, Muuramessa, Äänekoskella, Jämsässä ja Jämsän-
koskella. Lisäksi lehti on jaossa kirjastoissa ja kulttuurilaitoksissa, paikallisissa hotelleissa sekä valtakunnallisesti 
lippupalveluissa ja matkailupisteissä. Kukin toimija ja yhteistyökumppani jakaa lehteä omille asiakkailleen pos-
titusten yhteydessä sekä omissa toimipisteissään.

KULTTUURI- JA TAPAHTUMALEHTI, JOHON VOI OSTAA MYÖS ILMOITUSTILAA
Aaltoja!-lehti toteutetaan Jyväskylän kulttuuritoimijoiden yhteistyönä. Kukin toimija huolehtii oman sisällön 
tuottamisesta lehteen. Lehdessä on myös rajallisesti ilmoitustilaa yrityksille ja yhteisöille. Painetun version li-
säksi Aaltoja! on luettavissa myös internetistä näköisversiona osoitteessa www.jyvaskyla.fi/kulttuuri/aaltoja.

Markkinointi
Markkinointipäällikkö Jouni Huhtaniemi, jouni.huhtaniemi@jyvaskyla.fi, puh. (014) 266 4183
Markkinoija Saija Jäntti, saija.jantti@jyvaskyla.fi, puh. (014) 266 4175
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VARAA ILMOITUSTILASI NYT !
Tekniset tiedot:
Painos: n. 110 000 kpl
Sivumäärä: 36
Koko: 210 x 297 mm (A4)
Värisyys: Nelivärinen



1/1 sisäsivu
190 mm x 265 mm
2390 €

1/1 kakkoskansi 
190 mm x 265 mm 
2590 €

ILMOITUSKOOT JA HINNAT (HINTOIHIN LISÄTÄÄN ALV 24%)

Hinnat ovat voimassa Aaltoja!-lehden tammikuussa 2021 ilmestyvässä numerossa.

VARMISTA PAIKKASI UUDESSA AALTOJA!-LEHDESSÄ  – SOITA JA VARAA ILMOITUSTILASI NYT!

AINEISTO-OHJE

Ilmoittaja on vastuussa aineiston teknisestä toteuttamisesta, ellei toisin sovita. Ilmoitus toimitetaan JPG- tai 
PDF-muodossa ilman leikkuuvaroja ja ylimääräisiä merkintöjä. Tekstit polutettuina, CMYK-värit käytössä, suo-
situsresoluutio 300 dpi. Aaltoja!-lehti ei vastaa ilmoituksista, joiden ulkoasu muuttuu painettaessa teknisten 
virheiden vuoksi.

1/2 pysty 
93 mm x 265 mm
1590 €

1/4 pysty
93 mm x 130 mm
990 €

1/4 vaaka
190 mm x 60 mm 
990 €

1/8 vaaka
93 mm x 60 mm
590 €

1/1 takakansi
190 mm x 250 mm
2590 €

1/2 takakansi vaaka 
190 mm x 120 mm
1690 €

1/4 takakansi pysty
93 mm x 120 mm
1090 €

1/2 vaaka 
190 mm x 130 mm
1590 €
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