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Syfte och innehåll
Finpages är en mångsidig och täckande produkt- och tjänstehandbok som riktar
sig till ryska och estniska turister, samt till den ryska befolkningsgruppen i
Finland. Det är frågan om Finlands största medium för de ryska talande.
Katalogens syfte är att ge de finska företagen mer synlighet och göra det lättare
för ryskspråkiga kunder att hitta den produkt eller tjänst de letar efter.

Gratis-annons 2 rader
(Företagets namn, adress, telefonnummer)

Extra rad 35 €

Vi arbetar för att katalogen ska innehålla kontaktuppgifter till så många finska
företag som möjligt. Så här kan också ni berätta om er verksamhet till nya
kunder på deras eget modersmål. Översättningen och grafiken tar vi naturligtvis
hand om, utan tillägskostnader.

(webbplats eller e-postadress)

Kontaktuppgifter

Extra rad på ryska (60 tecken): 75 €

Utgivare:
Adress:
Tel/fax:
www:
Bank::

Maasel Fin Oy
Nahkahousuntie 5
00210 Helsinki
+358 967 00 62
www.finpages.fi
Nordea
101130-251776

Försäljning:

+358 45 323 1 444
toimisto@finpages.fi

Material:

aineisto@finpages.fi

Juridiskt stöd: Matti Honkanen
matti.honkanen@finpages.fi

Färgeffekt: 25 €

Informationskanaler
1. Radio Sputnik
2. www.peterburg2.ru
3. Finlands dagstidningar
4. Busstrafiken mellan Ryssland och Finland

Listan på informationskanaler
uppdateras ständigt

Tre rader: 125 €

Distribution
Maasel Fin Oy har en egen representation i Ryssland, som ansvarar för
handbokens distribution och hela projektets synlighet i medierna på det ryska
området. Representationen, som ligger i S:t Petersburg, ser också till att
handboken når just de personer som är intresserade av att resa till Finland.

Företagets namn i fet stil, adress, telefonnummer,
webbplats, tjänstespråk

Företagets logo 100 €
Finpages i Ryssland
Resebyråer och bokhandlare i
S:t Petersburg, Moskva,
Sordavala, Kostamuksja,
Petrozavodsk , och Murmansk
Service-stationernas butiker i
Viborg och dess närregioner

Finpages i Finland

(60,5 x 14,62 mm)

350 €

R-kioskierna
Teboils service-stationer
Souveniraffärer
Bokhandlar

Finpages i Estland
Rahva Raamatus bokhandlar
Varuhus: Prisma, Selver
Tallinna, Tartto, Narva,
Pärnu, Johvi, Keila,
Kohtla-Järve, Valga

Teknisk information
Katalogens storlek: A5
Sidantal:
ca 320
Tryckbar yta:
123 x 187,9 mm.
Spaltantal:
2

60,5 x 29,25 mm,
utan grafik. Företagets grunduppgifter (adress,
telefonnummer, webbadress, tjänstespråk)
+ egen text (60—110 tecken)

Reklamutrymme
Spaltstorlek:
Upplaga:
Utkommer:
ISBN:

1/60,5; 2/123 mm.
minst 40 000 ex.
hösten 2011
978-952-92-7198-6

Materialanvisningar:
Annonser som färdig pdf (100% fonts), tiff, jpg-filer, 300 dpi, CMYK

www.finpages.fi

780 €
(1/12 sida)

1100 €

1590 €

(1/8 sida)

(1/4 sida)

1930 €

2270 €

3240 €

(1/3 sida)

(1/2 sida)

(1/1 sida)

Moms 23% läggs till priset

