ETÄMETSÄNOMISTAJA
MEDIAKORTTI 2019
Me etämetsänomistajat olemme nopeimmin kasvava metsänomistajaryhmä. Omistamme metsää kaikkialla
Suomessa. Useimmiten asumme etäällä metsästämme ja olemme palkkatöissä, yrittäjiä tai eläkeläisiä.
Yhteistä meille on laaja-alainen kiinnostus metsäomaisuuteemme. Haluamme kehittää tietojamme ja taitojamme yhdessä muiden metsänomistajien kanssa kotipaikkakunnallamme.
Meitä tyypillisiä metsänomistajia on Suomessa paljon. Meitä varten on Etämetsänomistajien Liitto. Liitto julkaisee Etämetsänomistaja-lehteä. Lehti ilmestyy 4 kertaa vuodessa. Lehti postitetaan Liiton jäsenyhdistysten
jäsenille ja sidosrymille. Painosmäärä 4000 kpl.
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ILMOITUSAINEISTO
Muoto

PDF

Väri

CMYK

Resoluutio

300 dpi

Aineiston toimitus rauno.numminen@etamol.fi
Tekniset asiat
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YHTEYSTIEDOT JA ILMOITUSMYYNTI
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ILMOITUSKOOT JA HINNAT
Koko

mm* (lev. x kork.) Hinta € (alv0%)

1/8

90 x 60

250,00

1/4

90 x 125

400,00

Rauno Numminen

rauno.numminen@etamol.fi

1/2

190 x 125

700,00

Jaakko Temmes

jaakko.temmes@etamol.fi

1/1

190 x 255

1200,00

* Koko ilman leikkausvaroja
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