Infernon lukijat ovat raskaan
musiikin ystäviä, joille
musiikki on elämäntapa.
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Ilmoitushinnat 2014

inferno Raskaan rockin erikoislehti
14. vuosikerta
Ilmestymismäärä: 10 numeroa vuodessa
Lukijamäärä: 30 000 (KMT 2011)

Metalli on Suomessa kansanmusiikkia, ja kansanmusiikki tarvitsee
arvoisensa pää-äänenkannattajan. Raskaan rockin erikoislehti Inferno kokoaa kansiensa väliin maamme osaavimpien kirjoittajien asiantuntemuksen.
Inferno on rehellinen, asialleen omistautuva julkaisu. Se ei kumartele kuvia,
vaan tarjoaa raskasta asiaa kohderyhmänsä näköisessä ympäristössä kymmenen kertaa vuodessa. Inferno tavoittaa kymmeniätuhansia metallimusiikin
ystäviä, ja joukko kasvaa jatkuvasti.
Infernon lukijat ovat pääosin täysi-ikäisiä raskaan musiikin harrastajia ympäri Suomen. Kuluttajina he ovat itseensä ja vapaa-aikaansa panostavia, ja
musiikki on heille elämäntapa. Lehti on tilattavissa ja irtonumeromyynnissä
lehtipisteissä kautta maan.
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Aineiston toimitus aineisto@popmedia.fi

Yhteystiedot

Aineistovaatimukset

Ilmoitusmyynti:
puh. 045 110 5522, ilmoitusmyynti@popmedia.fi

Valmis aineisto on toimitettava lehteen viimeistään aineistopäivänä klo 13 mennessä.
Sähköpostin aihekenttään on merkittävä lehti ja sen numero, ilmoittaja sekä ilmoituskoko.
Viestiin on myös sisällytettävä aineiston varaajan ja toimittajan yhteystiedot.

Painovalmis pdf, leikkuuvarat 3 mm. Värien määrittely aina prosessiväreiksi (CMYK).
Kuvien resoluutio 300 dpi. Suosittelemme 15 mm:n sisämarginaalin käyttämistä
tekstisisällön suhteen aina, jotta mainoksen teksti ei jää lehden liimaselän vuoksi piiloon.
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