Mediakortti 2015
Kirjallisuudentutkimuksen aikakauslehti Avain on Suomen ainoa kirjallisuudentutkimuksen
tieteellinen aikakausjulkaisu. Sen tavoitteena on tarjota kotimaisille tutkijoille vakiintunut
julkaisufoorumi sekä esitellä kotimaista kirjallisuudentutkimusta laajemmallekin yleisölle ajankohtaisella ja kantaaottavalla tavalla.
Kirjallisuudentutkimuksen aikakauslehti Avain ilmestyy neljä kertaa vuodessa 350 kappaleen
painoksena. Avainta julkaisee Kirjallisuudentutkijain Seura.
Kirjallisuudentutkimuksen aikakauslehti Avain on vertaisarviointiin perustuva julkaisu. Avaimen
päätoimittajakunta vaihtuu teemojen mukaan. Lehden toimitusneuvoston jäsenet edustavat koko
maan kirjallisuudentutkimuksen kenttää.
nro

ilmestyy

aineisto toimitettava viimeistään

Lehden koko on B5 eli 176 x 250 mm ja leikkausvarat ovat 4 mm (ylä- ja alareunassa sekä oikeassa reunassa, jos ilmoitus tulee takakanteen).
HUOM. Takakannen mainos voi olla värillinen tai mustavalkoinen, kun
taas sisäsivujen mainokset voivat olla vain mustavalkoisia.
Sitoutumalla mainostamaan koko vuoden numeroissa annamme jokaisesta
mainoksesta 15 prosentin alennuksen. Toisin sanoen mainostaja maksaa
tällöin vain kolmesta mainoksesta, yksi tulee kaupan päälle.
TEKNISET OHJEET
Sisäsivujen painoväri on musta, painatus offsetissa ja linjatiheys 600
linjaa/tuuma ja rasteritiheys. Ulkokannet painetaan offsetissa, värit 4/1
(CMYK/musta) ja linjatiheys on 150 linjaa/tuuma. Skannattujen sävy
kuvien resoluution tulee olla vähintään 300 dpi ja viivakuvien 600 dpi.
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Aineisto CD-romilla tai sähköpostitse.
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Tiedostomuodot: Eps, Tiff, PDF. Fontit konvertoituina.

ILMOITUSHINNAT
Mitoista vähennetty todellinen painopinta-ala sivun laidoille saakka eli 20 mm:n marginaali.
ilmoitus

koko

mustavalkoinen

1/4 sivu vaaka

136 x 52,5

55 €

1/4 sivu pysty

68 x 105

55 €

1/2 sivu vaaka

136 x 105

95 €

1/2 sivu pysty

68 x 210

95 €

1/1 sivu

136 x 210

180 €

takakansi 1/4 sivu (myös värillinen)

68 x 115

60 €

takakansi 1/2 sivu (myös värillinen)

68 x 210

165 €

Toimitusosoite:. Kirjallisuudentutkijain Seura, Suomen kielen ja koti
maisen kirjallisuuden laitos, PL 3 (Fabianinkatu), 00014 Helsingin
yliopisto. Liitetiedostoina osoitteeseen Jari.Kakela@gmail.com. Liite
tiedoston koko max 10 MB.
Ilmoitushinnat ovat valmiille aineistolle. Näiden ohjeiden vastaisesta
aineistosta mahdollisesti aiheutuvat kirjapainokulut joudutaan veloittamaan.

