
  

  
 

  

ILMESTYMISAIKATAULU JA  
TEEMAT 2021 
Nro 1 helmikuu: Lehdessä aiheena muun muassa ilmaläm-
pöpumppujen ja sähköautojen latauspisteiden hankinta sekä 
niiden kunnossapito- ja vahingonkorvausvastuut.
Nro 2 toukokuu: Pihateemanumero.
Nro 3 elokuu: Lehdessä aiheena muun muassa uusiutuva- 
energia ja energiansäästö taloyhtiössä.
Nro 4 marraskuu: Lehdessä aiheena muun muassa talveen 
varautuminen taloyhtiössä.

ILMOITUSKOOT JA HINNAT
1.  87,5 mm x 59 mm,  550 €/nro  (alv 0 %)

 (1 palsta, vaaka) 

2.  182 mm x 59 mm,  700 €/nro  (alv 0 %)
 (2 palstaa, vaaka) 

3.  87,5 mm x 122 mm,  700 €/nro  (alv 0 %)
 (1 palsta, pysty) 

4.  182 mm x 122 mm, 1 500 €/nro  (alv 0 %)
 (1/2 sivua) 

5.  210 mm x 280 mm, 2 000 €/nro  (alv 0 %)
 (1/1 sivua) 

Asiantuntija -artikkeli
6.  210 mm x 280 mm,  2 000 €/nro  (alv 0 %) 

 (1/1 sivua) 

On varattu yksi sivu teemaan sopivalle asiantuntija-artikke-
lille, jolla yrityksesi voi tehokkaasti markkinoida tuotetta tai 
palvelua juttumuodossa ohjeita ja vinkkejä antaen.

Ilmoitusmyynti: Jukka Juusela
jukka.juusela@braleva.fi
044 430 9871

MEDIAKORTTI 2021
Vinkkari on Braleva Kiinteistöpalvelut Oy:n asiakaslehti.  
Jokainen numero tarjoaa hyödyllisen tietopaketin asunto- 
osakeyhtiöasumiseen liittyvistä asioista höystettynä alan 
yritysten ilmoituksilla ja asiantuntija-artikkelilla. 

YRITYKSELLESI YLI 100 000 KONTAKTIA 
VUODESSA 
Vinkkari jaetaan postitse kaikkiin asiakasyhtiöidemme huo-
neistoihin ja kaikille isännöintikohteidemme sijoittajaosak-
kaille. Lehti tarjoa yrityksellenne tehokkaan ja kohdennetun 
markkinointikanavan, se tavoittaa lähes 30 000 kotitaloutta ja 
1 500 hallitusjäsentä neljä kertaa vuonna 2021. Lisäksi lehden 
vanhoja numeroita on luettavissa sähköisesti nettisivuillam-
me.

AINEISTOJEN AIKATAULUT
Nro 1 helmikuu / 12.2.2021
Nro 2 toukokuu / 14.5.2021
Nro 3 elokuu / 13.8.2021
Nro 4 marraskuu / 12.11.2021 
Valmisaineistot Adobe Acrobat pdf-muodossa  
toimitetaan jukka.juusela@braleva.fi ja  
viestinta@braleva.fi
Mikäli aineiston laadinnassa tarvitaan apua, on hyvä olla 
yhteydessä viimeistään kaksi viikkoa ennen  
lehden aineistopäivää viestinta@braleva.fi
Paino: Suomen Uusiokuori
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VINKKARI – LEHTI, JOSSA ILMOITUKSESI HUOMATAAN 
VARAA OMA ILMOITUSTILASI JO TÄNÄÄN JA TEE VAIKUTUS UUSIIN JA VANHOIHIN ASIAKKAISIISI. 


