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Tilaushinta 30 €/vsk
Irtonumero 8 € / 12 € (lehti+cd)
Kanteleliiton jäsenille maksutta
Painos: 1400 - 1800 kpl
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Kankaanranta, Outi Sané, 
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PAINOPAIKKA
KS Paino Oy, Kajaani

ISSN 0357-6892

KULTTUURI, MIELIPIDE- 
JA TIEDELEHTIEN LIITTO 
KULTTI RY:N JÄSEN

Neljä kertaa vuodessa ilmestyvää Kantele-lehteä julkaisee Kanteleliitto. Lehden olemassa-
olo on asialleen omistautuneiden muusikoiden yhteistyön tulosta. Se yhdistää eri musiikki-
tyylien edustajat huomioimalla niin arkaaisen kuin klassisenkin tyylin taitajat nykymusiikin ja 
sähkökanteleen uranuurtajia unohtamatta. Kantele-lehteä lukevat harrastajat ja ammattilaiset, 
tekijät ja tutkijat - kaikki, joita kantele kiinnostaa.

KANTELE-LEHTI tavoittaa kanteleen ystävät

AIJA PUURTINEN
ja vuoden kantelelevy

MUUSIKKO
kiertuemanagerin saappaissa
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ilmoitusten hinnat 2014
Ilmoituksen koko

1/1 pysty

1/2 vaaka

1/2 pysty

1/4 pysty

1/8 vaaka

mitat / mm *

170 x 250 **

165 x 122

82 x 245

82 x 122

82 x 60,5

hinta

600,00 €

360,00 €

360,00 €

216,00 €

129,60 €

* lopullinen painokoko voi vaihdella hieman riippuen mainoksen sijoittelusta taitossa
** Tiedostossa oltava 3 mm leikkausvara (bleed) koko sivun mainoksen jokaisessa reunassa

Ilmoitusten tekniset vaatimukset
Ilmoitukset toimitetaan valmiiksi taitettuina pdf- tai 
kuvatiedostoina (jpg, tiff, eps). Pdf-tiedostoissa pitää 
tekstit konvertoida grafiikaksi. Mikäli koko sivun 
(1/1) mainoksissa käytetään mainostilan reunaan asti 
ulottuvaa taustaa, tulee taustavärin tai -kuvan ulottua 3 
mm kaikkien koskettamiensa reunojen yli. Pienempiin 
ilmoituksiin laitetaan lehden toimesta toisinaan reunat 
erottamaan mainokset toisistaan ja toimituksellisesta 
aineistosta, eikä ylimenovaraa niissä tarvita. Rivi-ilmoi-
tuksen tyyppiset pelkkää tekstiä sisältävät ilmoitukset 
voi toimittaa esimerkiksi Word- tai RTF-muodossa. 
Nämä ilmoitukset painetaan lehdessä muuten käytetty-
jä kirjasimia ja taittoelementtejä käyttäen.

Taitto- ja suunnittelupalvelu
Kantele-lehden päätoimittaja ja taittaja voi tarvittaessa 
taittaa ilmoituksen valmiista kuva- ja tekstimateriaa-
lista. Taitosta laskutetaan 50 euroa / tunti. Minimilas-
kutus on 30 euroa. Taittaja voi myös suunnitella ja to-
teuttaa mainoksen kokonaan tilaajan toiveiden mukaan. 
Tällöin kustannuksista neuvotellaan erikseen.

Ota yhteyttä:
Jimmy Träskelin
050 3286870
lehti@kantele.net
www.jrobert.fi


