
I lmestymisa jat ja  
mainosaineistojen  
deadlinet

Kevät 2012
30.1 (materiaalin toimitus 16.1. men-
nessä)
19.3. (materiaalin toimitus 5.3. men-
nessä)
7.5. (materiaalin toimitus 23.4. men-
nessä)

Syksy 2012
15.10 (materiaalin toimitus 1.10. men-
nessä)
3.12. (materiaalin toimitus 19.11. 
mennessä)

Ainon painoasu

Koko
200 × 297 mm

Painomenetelmä 
Offset

Paperi 
Kansi: Galerie Art  
Gloss 250 g / m2

Sisus: Munken Pure 90 g / m2

Värillisyys 
Prosessivärit (CMYK)

Sivumäärä: 
58 sivua + kannet

Sidonta: 
vihkosidonta eli stiftaus

Painopaikka:  
Vammalan kirjapaino Oy

Mainoskoot

Puolen sivun mainos
200 × 148.5 mm
+ 3 mm leikkuuvara

Koko sivun mainos
200 × 297 mm
+ 3 mm leikkuuvara

Kahden sivun mainos
400 × 297 mm
+ 3 mm leikkuuvara

Hinnasto

Puolen sivun mainos
1250 €

Koko sivun mainos
2500 €

Kahden sivun mainos
4000 €

Maksuehto 10 päivää tilauksesta. 
Kaikkiin hintoihin lisätään alv 23%. 
Peruutukset viimeistään kaksi 
viikkoa ennen aineistopäivää, mää-
räpaikkasivut neljä viikkoa ennen 
aineistopäivää. Mikäli peruutus 
tehdään myöhemmin, veloitamme 
50 % ilmoituksen nettohinnasta. Ai-
neistopäivän jälkeisistä peruutuk-
sista veloitamme 100 % ilmoituksen 
nettohinnasta.

Tilaushinnat

Vuosikerta 7 numeroa kotiin posti-
tettuna 48€
(tilaukset kotimaahan),  
irtonumero 7€.

Tilaa Aino lähettämällä yhteystieto-
si osoitteeseen: toimitus@ayy.fi.

Myynti

Matti Pylväs,
myyntikoordinaattori
Aalto-yliopiston ylioppilaskunta
matti.pylvas@ayy.fi
050 520 9423

Aineistojen  
toimitus : 

Ainon toimitus
toimitus@ayy.fi

Mediatietojen voimas-
saolo ja täydennykset

Kaikki hyväksytyt ilmoitukset 
pyritään julkaisemaan määrättynä 
päivänä. Mikäli ilmoitusta ei tuo-
tannollisista tai muista
toiminnallisista syistä tai asiak-
kaasta johtuvasta syystä voida 
julkaista, lehti ei vastaa tästä mah-
dollisesti aiheutuvasta
vahingosta. Lehden vastuu ilmoi-
tuksen poisjäämisestä tai julkai-
semisessa sattuneesta virheestä 
rajoittuu ilmoituksesta maksetun 
määrän palauttamiseen. Julkaisija 
varaa oikeuden täydentää ja muut-
taa mediatietoja.

Päätoimittaja Vappu Kaarenoja

puh: 050 520 9447
email: vappu.kaarenoja@ayy.fi
Ylioppilaslehti Aino PL 69, 02151 Espoo

Aino on Suomen toiseksi suurin ylioppilaslehti, joka tavoittaa 
koko Aalto-yliopiston. Ainonsa lukevat ja siitä puhuvat 20 000 
kauppatieteiden, taideteollisuuden ja tekniikan alan opiskelijaa 
ja tiedeyhteisön edustajaa. Lukijamme ovat siis talouselämän, 
yhteiskunnan, yritysmaailman ja taidekentän nykyisiä ja tulevia 
vaikuttajia. Aino tarjoaa heille aikakauslehden täynnä nokkelaa, 
hauskaa ja ajatuksia herättävää luettavaa ja visuaalisia elämyksiä.


