
Kesäelämää
Kokemäen kaupungin kesälehti

Mediakortti 2023
Lehti vie lukijansa Kokemäen suveen ja vahvistaa positiivista mielikuvaa elinvoimaisesta,  

turvallisesta ja tutustumisen arvoisesta pikkukaupungista. Se tuo tutuksi 
 paikallisia ”legendoja” ja valloittavia persoonia henkilökohtaisten tarinoiden kautta.  

Kesäinen lukupaketti viihdyttää, yllättää, opastaa ja jakaa tietoa. Lehti tarjoilee  
parhaimmat makupalat kaupungin vapaa-ajan palveluista sekä elämyskohteista  

ja nähtävyyksistä. Kesäelämää Kokemäellä kertoo, mitä tapahtuu, missä ja milloin.

JULKAISIJA Kokemäen kaupunki
LAAJUUS 16-sivuinen tabloid-lehti
PAINOSMÄÄRÄ 59 200 kpl
LEHDEN KOKO 260 x 380 mm
ILMESTYY vk 20/2023

ILMOITUSVARAUS
kokemaki.fi/kesaelamaa

LISÄTIEDOT
Suvi Hautaluoma 
puh. 040 488 6109 
suvi.hautaluoma@kokemaki.fi

KOHDERYHMÄ
Nykyiset ja potentiaaliset uudet asukkaat, mökkiläiset,  
kesävieraat, ympäristökunnat ja lähiseudun yrittäjät.

JAKELU
Lehti postitetaan vko 19 ja 20 kaikille, jotka omistavat mökin 
Kokemäeltä. Lehti jaellaan myös 16.5.2023 Porin, Luvian ja 
Ulvilan alueilla Satakunnan Kansan tilaajille lehden välissä, 
muille 17.5.2023 Porilaine-ilmaisjakelun välissä sekä 18.5.2023 
Kokemäellä Sydän-Satakunnan välissä. Lisäksi lehteä jaetaan 
Kokemäen kaupungin palvelupisteissä ja kesätapahtumissa. 
Kaikki lehden jutut voi lukea ilmaiseksi myös internetissä.

REKLAMAATIOT
Reklamaatiot on toimitettava julkaisijalle kirjallisesti seitsemän 
vuorokauden kuluessa lehden ilmestymispäivästä.

LEHDEN VASTUU
Lehden vastuu virheistä rajoittuu enintään ilmoitushinnan  
palauttamiseen. Kokemäen kaupunki pidättää oikeuden  
muutoksiin.

ILMOITUSTEN PERUUTTAMINEN
Varauspäivämäärän jälkeen tehdyistä peruutuksista veloitetaan 
koko ilmoitushinta.

VALMIIT ILMOITUSAINEISTOT
6.4.2023 mennessä osoitteeseen ilmoitukset@kumppania.fi.  
Ilmoitusaineisto toimitetaan yhtenä CMYK-muotoisena pdf- 
tiedostona, joka sisältää kaikki ilmoitukseen kuuluvat elementit 
(kuvat, grafiikat, fontit). Kuva-aineistojen resoluutio 220 dpi.  
Ei spottivärejä. Muussa muodossa olevien aineistojen muokkaus 
veloitetaan erikseen.

VALMISTETTAVAT ILMOITUSAINEISTOT
3.4.2023 mennessä osoitteeseen ilmoitukset@kumppania.fi.  
Jos ilmoittajalla ei ole lehteen sopivaa painovalmista aineistoa, 
ilmoitusvalmistuksen voi ostaa viestintätoimisto Kumppaniasta 
kiinteällä kustannuksella: 1/8-ilmoitus hintaan 120 € ja  
1/2-ilmoitus hintaan 250 € (hintoihin lisätään alv). Mainitse  
taiton tarpeesta ilmoitusvarauksen yhteydessä. Taitettavan  
aineiston (teksti, yhteystiedot, kuva, yrityksen logo ja mahdollinen 
graafinen ohjeisto) on oltava perillä Kumppaniassa viimeistään 
3.4.2023. Kuvalla ja logolla tulee olla painoon riittävä resoluutio 
(väh. 220 dpi, logot CMYK-muodossa).

AINEISTOAIKATAULU

VALMIIT
ILMOITUSAINEISTOT

VALMISTETTAVAT
ILMOITUSAINEISTOT ILMESTYY

6.4. klo 16 3.4. klo 16 vk 20

ILMOITUSKOOT

KOKO LEVEYS X KORKEUS HINTA €

1/2 236 x 166 mm 600

1/8 115 x 80 mm 175

Hinnat sisältävät arvonlisäveron.

TAPAHTUMAKALENTERI
Lehdessä julkaistaan myös kesän tapahtumakalenteri  
Kokemäen alueelle. Kaikki tapahtumat pitää syöttää  
Kokemäen kaupungin verkkosivuilla olevaan tapahtuma- 
kalenteriin: kokemaki.fi/tapahtumat. 
HUOM! Vain verkkosivujen kalenteriin lisätyt 
tapahtumat ilmoitetaan kesälehdessä!

https://kokemaki.fi/visit-kokemaki/kesaelamaa/
mailto:ilmoitukset%40kumppania.fi?subject=
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http://www.kokemaki.fi/tapahtumat


Kesäelämää
Kokemäen kaupungin kesälehti

Lehti vie lukijansa Kokemäen suveen ja vahvistaa positiivista mielikuvaa 
elinvoimaisesta, turvallisesta ja tutustumisen arvoisesta pikkukaupungista.  

Se tuo tutuksi paikallisia ”legendoja” ja valloittavia persoonia 
henkilökohtaisten tarinoiden kautta. Kesäinen lukupaketti viihdyttää,  
yllättää, opastaa ja jakaa tietoa. Lehti tarjoilee parhaimmat makupalat 

kaupungin vapaa-ajan palveluista sekä elämyskohteista ja nähtävyyksistä. 
Kesäelämää Kokemäellä kertoo, mitä tapahtuu, missä ja milloin.

TAPAHTUMAKALENTERI
Lehdessä julkaistaan myös kesän tapahtumakalenteri Kokemäen alueelle.  

Kaikki tapahtumat pitää syöttää Kokemäen kaupungin verkkosivuilla  
olevaan tapahtumakalenteriin: kokemaki.fi/tapahtumat. 

HUOM! Vain verkkosivujen kalenteriin lisätyt tapahtumat ilmoitetaan kesälehdessä!

http://www.kokemaki.fi/tapahtumat



