MEDIATIEDOT 2021
HALUATKO TAVOITTAA RAKENTAJIA JA REMONTOIJIA
Rakentajan ABC on seutukunnittain ilmestyvä sähköinen ja painettu kompakti opas, joka toteutetaan yhteistyössä kuntien kanssa. Tiedot päivitetään vuosittain. Rakentajan ABC on ilmestynyt jo toistakymmentä vuotta.
Rakentajan ABC tavoittaa kodin ja kesämökin rakentajat ja remontoijat sekä ammattilaiset, jotka tekevät ostopäätöksiä ja hankintoja liittyen rakentamiseen, remontointiin, sisustamiseen ja puutarhaan. Päätoimialoihin on koottu rakentamisen eri vaiheet.

RAKENTAJAN ABC -OPPAAT ILMESTYVÄT KERRAN VUODESSA, JOLLOIN NE TARJOAVAT PITKÄÄ, 12 KUUKAUDEN NÄKYVYYTTÄ.

SISÄLTÖ
• Tärkeää ja ajankohtaista rakennusalan tietoa
• Rakentamisen ammattilaisia ja tavarantoimittajia
• Parhaat hankintapaikat
• Alueen rakennusviranomaisten yhteystiedot
• Seutukunnan kartta
• Kalenteri ja muistiinpanosivut

JAKELU
1. Rauta- ja rakennustarvikeliikkeet ja
  muut yhteistyöyritykset
2.   Rakennusvalvonnat
3. Messut
4.   RakentajanABC.com:ssa näköisversiot
5. Tiedot osaajapankkiin

ILMESTYMINEN
Seutukuntien oppaat ilmestyvät eri aikaan vuodesta. Ne ilmestyvät aina sekä printtinä että sähköisenä verkkolehtenä. Kysy ilmestymisaikatauluista!
JOKAINEN OPAS ON JAKELUSSA 12 KUUKAUTTA
ILMESTYMISESTÄ!

PALVELUT / PÄÄTOIMIALAT
• Aloitus, suunnittelu ja asiantuntijapalvelut
• Maanrakennustyöt
• Rakennus- ja saneerausliikkeet, rakennetyöt
• Rakennustarvikkeet ja -materiaalit
• Talotekniikka
• Sisustus, piha ja puutarha
• Tontit

OSAAJAPANKKI
Kaikki ilmoittajat viedään veloituksetta verkkosivuillamme olevaan osaajapankkiin, josta kodinrakentajat ja remontoijat voivat helposti hakea
osaajia seutukunnittain ja osaamisalueittain.

TAKUU
Rakentajan ABC:ssä on käytössä Rakentajan
ABC takuu. Kotitalousvähennys on helppo tehdä kun palveluita tarjoava yritys kuuluu ennakkoperintärekisteriin. Tarkistamme ilmoituksen
jättöhetkellä, että yritys kuuluu ennakkoperintärekisteriin.

JULKAISIJA

MYYNTI JA TIEDUSTELUT

Rakentajan ABC:tä julkaisee Suomen Kalenterit Oy.
Suomen Kalentereilla on yli 60 vuoden kokemus
rakennusalan julkaisuista, kuten Palo- ja rakennuslainsäädäntö sekä Sähkömiehen, LVI- ja Timpermanni -kalenterit.

RakentajanABC.com
(09) 222 3700
myynti@rakentajanabc.com

ILMOITUSVARAUSTEN PERUUTTAMINEN
Kirjallisesti vahvistetun tilauksen jälkeen tehdyistä peruutuksista veloitetaan 50% ilmoitushinnasta.
Alle 10 päivää aineistopäivästä tehdyistä peruutuksista veloitamme 70% ilmoitushinnasta. Reklamaatiot ja lehden vastuu ilmoituksista 14 vrk kuluessa lehden ilmestymisestä kirjallisesti. Vastuu virheistä tai
ilmoituksen poisjäämisestä rajoittuu ilmoitushinnan palauttamiseen.

HINNAT JA TEKNISET TIEDOT ➤

TALOTEKNIIKK A
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ENEMMÄN KUIN

SÄHKÖÄ

ELEKTRIA-SÄHKÖ
PALVELEVAT YMPÄR LIIKKEET
I SUOMEN.
www.elektria.ﬁ

Teemme kaikki
k ikkki kkohtee
h t llaaduk
ht
d kkkaasti
ti suunnittelusta
l t toteutu
t t t kseen.
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SÄHKÖURAKOINTI
| SÄHKÖTYÖT
SÄHKÖREMONTIT
| SÄHKÖSUUNNITT
ELU
SÄHKÖTARVIKEMYYN
TI
050 5560 590
LEMPÄÄLÄ
info@sahkopalvelun
ikkinen.ﬁ
www.sahkopalvelun
ikkinen.ﬁ

Lämpöä

ihan tästä läheltä
Kun suunnittelet
uuden kotisi läm
mitysratkaisua, asia
ntuntijamme ovat
apunasi eri vaih
toehtojen vertailus
sa
ja lämpimän arje
n varmistamisess
a.

• neuvontaa lämm
itykseen ja energ
iatehokkuuteen
• Asiakasnet-pal
velussa lämpöasio
iden hoito ja
kulutusseuranta
missä ja milloin
vain
• varmuutta: kauko
lämmityksen valvo
nta 24/7
• maksuttomat lämm
ityslaitteiston katse
lmukset
Tutustu tarkemmin
www.loimua.fi

Alueesi asiakasp

äällikkö

Toni Nikkanen, puh.
040 707 8332
toni.nikkanen@l
oimua.fi
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4-VÄRI ILMOITUSTEN KOKO JA HINTA
1/6 sivu 85 x 23,5 mm

490 € + alv

1/3 sivu 85 x 51 mm

690 € + alv

1/2 sivu 85 x 78,5 mm

890 € + alv

1/1 sivu 85 x 161 mm

1290 € + alv

Aukeama 180 x 161 mm

1900 € + alv

Sisäkannet ja takakansi 95 x 170 mm + 3 mm leikkuuvarat

1790 € + alv

BANNERIT / RAKENTAJANABC.COM
YLÄBANNERI

Koko sivusto (ei seutukuntasivut) 234 x 60 pxl

1290 € + alv

Seutukuntasivu 234 x 60 pxl

590 € + alv

ALABANNERI

Seutukuntasivu 234 x 60 pxl
Sähköisen julkaisun päivitys

250 € + alv
50 € + alv / kerta

Sähköisen julkaisun rikasteet

100 € + alv

Nettisivujen rikasteet
PAINOSMÄÄRÄ
ILMOITUSAINEISTOT

50 € + alv
10 000–15 000 kpl / alue
aineisto@rakentajanabc.com

AINEISTOVAATIMUS

Aineisto PDF-muodossa. Kuvat JPG-, TIFF- tai EPS -formaatissa. Kuvat 1:1 / 300 dpi.
(Ei “valmis-ilmoituksia” Microsoft Word-muodossa)
Hinnat sisältävät ilmoituksen taiton.

