MEDIATIEDOT 2014
Perustettu
Keskipainos

2003
50 000 (kesän ja talven
tuplanumeroissa n. 70 000)
Lukijoita
110 000
Ilmestymistiheys 10 numeroa vuodessa
Tyyppi
Sitoutumaton
ilmaisjakelulehti
Kieli
Englanti
Jakelu
Noin 500 pisteessä 		
pääkaupunkiseudulla,
Tampereella, Turussa,
Jyväskylässä, Oulussa
sekä 17 muissa Suomen
kaupungissa
Julkaisija
Dream Catcher Oy

Suomenkielinen media ei tavoita kaikkia. Sitä varten on SixDegrees.
SixDegrees on Suomen ainoa englanninkielinen ilmaisjakelulehti, joka on suunnattu kansainvälisille kaupunkilaisille kansallisuuteen katsomatta. Se on sitoutumaton tabloidikokoinen lifestyleja kulttuurijulkaisu.
Keskimääräinen painos on 50 000 ja lukijatutkimusten mukaan
lehdellä on noin 110 000 lukijaa. SixDegreesillä on noin 500 jakelupistettä pääkaupunkiseudulla, Tampereella, Turussa, Jyväskylässä ja
Oulussa sekä noin 17 muussa Suomen kaupungissa.
Jakelupisteitä ovat mm. kahvilat, baarit, ravintolat, kirjastot, kulttuurikeskukset, museot, rahanvaihtopisteet, turisti-infot, hotellit ja ostoskeskukset.

Ilmestymisaikataulu 2014
Numero
1/14
2/14
3/14
4/14
5/14
6/14
7/14
8/14
9/14
10/14

Aineistopäivä
22.1
19.2
19.3
16.4
14.5
18.6
20.8
17.9
22.10
26.11

Ilmestyy
30.1
27.2
27.3
24.4
22.5
26.6
28.8
25.9
30.10
4.12

Tuplanumerot esillä kaksi kuukautta
SixDegreesin tuplanumerot ilmestyvät 26.6 ja 4.12 ja ovat esillä kahden kuukauden ajan. Kesänumero on esillä heinä- ja elokuun ajan ja tavoittaa tehokkaasti turistit. Talven lomanumero
on esillä joulu- ja tammikuun ja asettuu näin joulunalusaikaan
sekä alennusmyyntiaikaan. Painos on keskimääräistä suurempi
ja mainostajat tavoittavat kuluttajat tuplasti kauemmin, mutta
hinnat pysyvät samoina.
Mainosbannerit verkkosivuille
SixDegreesin verkkosivu osoitteessa www.6d.fi on dynaaminen foorumi. Tarjoamme tilaa mainosbannereille sivuillamme edullisesti.
Vuosisopimukset
Vuoden mittaisen kirjallisen yhteistyösopimuksen tehneille mainostajille myönnetään sarja-alennuksen lisäksi ilmaiseksi mainosbanner SixDegreesin verkkosivuille. Näkyville sarjailmoituksille neuvottelemme myös tuntuvan alennuksen.

Yhteystiedot:
SixDegrees / Dream Catcher Oy
Vilhonvuorenkatu 11 b, 00500 Helsinki
Puh. 09 689 67 422
Tiedustelut mainostamisesta: info@6d.fi
Aineistojen toimitus: aineisto@6d.fi

www.6d.fi
Tekniset tiedot
Lehden koko
280x400 mm (tabloid)
Pinta-ala
260x375 mm
Painomenetelmä
Offset-rotaatio
Rasteritiheys
100 linjaa/tuuma
Resoluutio
200 dpi
Maksimivärimäärä		240 %
Paperi
Sanomalehtipaperi
Painopaikka
I-print Oy / Seinäjoki
Ilmoitusaineisto
sähköpostiosoitteeseen:
aineisto@6d.fi
Aineistovaatimukset
Suosittelemme, että aineistot toimitetaan Adobe Acrobat pdf-tiedostoina aina, kun on mahdollista. Muut tiedostoformaatit ovat tiff, jpeg, EPS.
Tekstit toimitetaan konvertoituina tai fonttitiedosto mukaan liitettynä.
Käytä vain CMYK-värejä (ei RGB -, Duotone -, PMS - tai DCS -kuvia).
Kuvan resoluutio on oltava vähintään 200 dpi.
Varaukset
Varaukset voidaan tehdä joko puhelimitse tai sähköpostilla SixDegreesin
toimitukseen aineistopäivään mennessä. SixDegrees lähettää jokaisesta
ilmoitusvarauksesta sähköpostilla kirjallisen vahvistuksen, jonka mainostajan tulee kuitata seitsemän päivän kuluessa varauksesta.
2/2 sivu €4400
530 mm x 375 mm

1/1 sivu €2400
250 mm x 375 mm

Takakansi €3700
250 mm x 375 mm

1/2 sivu €1430
250 mm x 175 mm

1/2 sivu €1430
123 mm x 355 mm

Sisäkansi €2750
250 mm x 375 mm

1/3 sivu € 1080
250 mm x 120 mm

Peruutukset
Kirjallisesti viimeistään viikkoa ennen aineistopäivää. Mikäli peruutus
tehdään myöhemmin, veloitamme 50% ilmoituksen nettohinnasta. Aineistopäivän jälkeisistä peruutuksista veloitamme 100% ilmoituksen
nettohinnasta.
Vastuu
Ilmoitusaineisto tulee lähettää aineistovaatimusten mukaisesti. Mikäli
painoasussa on kuitenkin huomautettavaa, ilmoituksen painoasua koskeva reklamaatio on tehtävä kirjallisesti 14 päivän kuluessa lehden ilmestymisestä. SixDegreesin vastuu ilmoituksen poisjäännistä tai SixDegreesin julkaisemisessa sattuneesta virheestä rajoittuu ilmoituksesta
maksetun määrän palauttamiseen.
Maksuehto
10 päivää netto, viivästyskorko lain mukainen.
Maksuliikenne
DANSKE BANK 800016-71288877
Dream Catcher Oy

1/3 sivu €1080
80 mm x 355 mm

1/4 sivu €745
250 mm x 93 mm

1/4 sivu €745
123 mm x 175 mm

1/6 sivu €590
80 mm x 175 mm

1/8 sivu €460
250 mm x 45 mm

1/8 sivu €460
123 mm x 89 mm

1/16 sivu €220
123 mm x 45 mm

1/16 sivu €220
80 mm x 67 mm

Hinnat ovat euroissa. Hintoihin lisätään 24% arvonlisävero. Muut ilmoituskoot sopimuksen mukaan. Hinnat koskevat painovalmista materiaalia.
Ilmoituksen suunnittelusta ja painovalmiiksi saattamisesta veloitamme
erikseen. Ilmoitukset 4v / mv. Pidätämme oikeuden muutoksiin.

