Rumban lukijat ovat musiikista
kiinnostuneita edelläkävijöitä,
jotka asuvat maamme
suurimmissa kaupungeissa.
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Ilmoitushinnat 2014

Rumba Vältä huonoa musiikkia!
32. vuosikerta
Ilmestymismäärä: 10 numeroa vuodessa
Lukijamäärä: 48 000 (KMT 2011)

2/1 sivua
1/1 sivu
1/2 sivua
1/4 sivua

(420 x 275 mm + bleed 3 mm)
(210 x 275 mm + bleed 3 mm)
(P 103 x 275 mm, V 210 x 135 mm + bleed 3 mm)
(P 103 x 135 mm, V 210 x 65 mm + bleed 3 mm)

3 750 €
2 750 €
1 850 €
1 250 €

Määräpaikat:
Takakansi 1/1
1. aukeama 2/1
1. sisäkansi 1/1
Takasisäkansi

(210 x 245 mm + bleed 3 mm)
(420 x 275 mm + bleed 3 mm)
(210 x 275 mm + bleed 3 mm)
(210 x 275 mm + bleed 3 mm)

Hintoihin lisätään ALV 24 % | Mediatoimistoalennus -15 %. Määräpaikkakorotus +15 %.

Ilmoituskoot

UUDISTUNUT RUMBA on rock- ja pop-musiikkiin keskittyvä lehti, joka kiteyttää kansiensa väliin musiikkimaailman uutiset, ilmiöt ja tapahtumat. Uusi
Rumba on musiikkialan laatujulkaisu, joka esittelee tuoreeltaan kotimaiset ja
kansainväliset musiikkiuutuudet, uudet levyt ja bändit sekä pureutuu syvälle
ajankohtaisiin artisteihin ja musiikkimaailman ilmiöihin.
Rumba tavoittaa nuoret aikuiset, joista suurin osa asuu yhden tai kahden hengen talouksissa maamme suurimmissa kaupungeissa. Lukijoiden
kulutustottumukset keskittyvät musiikin lisäksi pääosin elokuviin, vaatteisiin
ja elektroniikkaan. Lukijatutkimuksen mukaan mainontaan suhtaudutaan
positiivisesti: Rumbassa mainosten huomioarvot ovat korkeat. 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.

Pop Media Oy | Fredrikinkatu 42, 00100 Helsinki
Puh. 09 4369 2407 | Faksi 09 4369 2409

Lisätiedot aineistoista: Mikko Litmanen,
mikko.litmanen@popmedia.fi

3 450 €
4 050 €
3 050 €
2 950 €

