
activity
Jakobstad - Pedersöre - Larsmo - Nykarleby

Pietarsaari - Pedersöre - Luoto - Uusikaarlepyy

LEVIKKI
16 000 taloutta, Pietarsaari, Pedersöre, Uusikaarle-
pyy ja Luoto.

JAKELU 2016
Postin kautta: Kotisuora Premium kotitalouksille, 
yhden päivän jakelu.

Activity on puhdas mainoslehti, joka viimeisten 18 
vuoden aikana on työskennellyt aktiivisesti edistääk-
seen Pietarsaaren seudun paikallisen kaupan viestin 
välittymistä asiakkaille. Seuraavilla toimenpiteillä 
varmistamme, että ihmiset lukevat lehteä:

LAATU
- koko lehti 4-väripaino
- laadukas paperi
- laadukas graafinen muotoilu
- Postin yhden päivän jakelu (Kotisuora Premium)
- www.activity.fi

KILPAILU
- ACTIVITY-kilpailu, voita 600 €:n ruokalahjakortti
- erilaisia bonuskilpailuja 
- voit voittaa ainoastaan löytämällä oikeat vas-
taukset lehdestä
- maksuton arvonta

Mats-Erik Österback 
maturi@comers.fi  
044-720 2020
045-111 1995

Mainoslehti Activity on viimeisten 18 vuoden aika-
na aktiivisesti edistänyt Pietarsaaren seudun paikal-
lista kauppaa. Panostamme laatuun ja jatkuvuuteen. 
Paperin ja mainosten laatutaso on korkea. Sinulle 
mainostajana on tärkeää, että tavoitat molemmat 
kieliryhmät ja siksi huolehdimme siitä, että kaikki 
materiaali on sekä ruotsin että suomen kielellä. Luo-
tettava jakelu - tavoitat aina kohderyhmäsi.

Vastaanottajat, ts. kotitaloudet Pietarsaaressa, Luo-
dossa, Pedersöressä ja Uudessakaarlepyyssä, tun-
tevat lehden hyvin ja tietävät, että se ei ole mikään 
päiväperhonen. Uudistumme säännöllisesti, jotta 
lehti tuntuisi tuoreelta ja tarpeelliselta. 
Acitivity-kilpailu on lukijoiden suosikki, joka aktivoi 
lukijoita etsimään johtolankoja mainoksista. Ensim-
mäinen palkinto on ruokaa 600 euron edestä ja kil-
pailu tuottaa tulokseksi useita tuhansia 
vastauksia. 

18 vuotta
paikallisen kaupan edistämistä!

Lisätietoja ja varukset:

Kaksikielinen, luo-
tettava mainoslehti

ILMOITUSKOOT
Puoli sivua 210 * 147 mm (n. 590 pmm)
Kokosivu 210 * 297 mm (n. 1200 pmm)
Aukeama 420 * 297 mm (n. 2400 pmm)

GRAAFINEN MUOTOILU
Comers suunnittelee tarvittaessa mainoksenne 
ilman ylimääräisiä kustannuksia. 

HINTA
Puoli sivua     630 € + alv 24%
Kokosivu  1.130 € + alv 24%
Aukeama  2.130 € + alv 24%

media-
kortti

www.activity.fi

ACTIVITY  1/2016 10.3.  (torstai)
ACTIVITY  2/2016 3.5. (tiistai)
ACTIVITY  3/2016 21.6. (tiistai)
ACTIVITY  4/2016 23.8.   (tiistai)
ACTIVITY  5/2016 20.10. (torstai)
ACTIVITY  6/2016 1.12.  (torstai)


