
Pidätämme oikeuden muutoksiin.

Nauta on lypsy- ja lihakarjatiloille suunnattu, perinteikäs ja ar-
vostettu aikakauslehti, josta uusimman ammattitiedon ja inno-
vaatioiden lisäksi löytyy myös mielenkiintoisia ihmisiä, elämyksiä 
ja arjen tarinoita.
    Nautaa lukevat kotieläinyrittäjät, jotka suunnitelmallisesti ke-
hittävät ja jatkavat tuotantoaan. Lehteä tilaavien tilojen keskileh-
mäluku on 45, eli ne ovat keskimääräistä suurempia. Merkittävän 
lukija ryhmän muodostavat myös alan asiantuntijat, seminologit, 
eläinlääkärit, tutkimuksen parissa työskentelevät sekä opiskelijat.
    Lehden painos on noin 7000 kpl. Jokaisessa tilaajataloudessa 
lehteä lukee kaksi tai useampia henkilöitä. 
    Nauta on Aikakauslehtien Liiton jäsen. 

Julkaisija ja kustantaja
Faba osk 
PL 40, 01301 Vantaa
Päätoimittaja Sanna Lohenoja
Puh. 040 184 5243 / toimitus@faba.fi

Ilmoitusmyynti
Myyntimestarit Oy / Saara Suutarla
puh. 040 7207351 / 040 7207981
saara.suutarla@myyntimestarit.fi

Hämeenkatu 14, 05800 Hyvinkää
www.myyntimestarit.fi

Tekniset tiedot
Lehden koko A4 (210 x 297 mm)
Painopinta-ala 185 x 265 mm
Palstojen leveys 3 x 58 mm
Painomenetelmä offset
Sidonta  stiftaus
Aineistovaatimukset:
Ilmoitusaineistot sähköisinä PDF-dokumentteina. Fontit sisällytet-
tävä mukaan tai muutettava poluiksi. Värit CMYK-muodossa. 
Aineisto toimitetaan osoitteeseen toimitus@faba.fi
Puh. 040 184 5243 / Sanna Lohenoja

Painopaikka
PunaMusta Oy
Sirrikuja 2, 00940 Helsinki 
Yhteyshenkilö Hannu Ojanperä, puh. 010 2308 486

Ilmoituskoot ja -hinnat
 vaaka/pysty euroa
1/1 s. 210*297 mm (sis. marginaalit) 2465
1/2 s. 210*148 / 105*297 mm (sis. marginaalit) 1630
1/3 s. 185*85 / 90*175 mm 1325
1/4 s. 185*60 / 90*130 mm 1090
1/6 s. 90*85 mm 790
1/8 s. 90*60 mm 580
2., 3. ja 4.kansi 2720

Liitteet sopimuksen mukaan.

Printtilehden ilmoittaja saa lisäetuna automaattisesti ilmoituk-
sestaan linkityksen omille sivuilleen sähköisessä näköislehdessä.

Hintoihin lisätään arvonlisävero. Hinnat edellyttävät valmista ai-
neistoa. Alennukset sopimuksen mukaan.
Ilmoituksen peruuttaminen viimeistään aineistopäivänä kirjalli-
sesti. Määräajan jälkeen laskutetaan koko ilmoitushinta.
Reklamaatiot kirjallisesti 14 vrk:n kuluessa numeron ilmestymises-
tä. Lehden vastuu rajoittuu enintään ilmoitushintaan.

Ilmoittaja, haluatko saada viestisi perille 
juuri oikealle kohderyhmälle?

Mediakortti 2018

Diginäkyvyyttä! 
Nauta-lehdellä on kotisivut 
osoitteessa nauta.fi. Julkaisem-
me myös 8 kertaa vuodessa 
ilmestyvää ilmaista sähköistä 
uutiskirjettä, joka lähetetään 
vajaalle 6000 maatalousalan 
ammattilaiselle. Tarjoamme 
näkyvää ilmoitustilaa kotisivujen 
etu- ja sisäsivuilla sekä uutiskir-
jeessä, lehti-ilmoituksen ohella 
tai ilman. Kysy tarjousta!

    

Ilmoitusten aineistoaikataulu 2018
N:o Ilmestyy Varaukset Aineistopäivät
1 16.2. 18.1. 23.1.
2 16.4. 14.3. 19.3.
3 21.6. 23.5. 28.5.
4 5.10. 6.9. 11.9. 
5 21.12. 21.11. 26.11.

Aineistopäivänä valmiin ilmoitusmateriaalin oltava perillä! 

Nauta-lehti uudistui loppuvuodesta 2017! Ulkoasu raikastui ja lehti on entistä helppolukuisempi.

48. vuosikerta

– eläimistä ja ihmisistä

”Aina löytyy lehden 
täydeltä asiaa joka aidosti 
kiinnostaa ja saa tietoa, apua ja vinkkejä.” (Lehden lukijakysely 2017)


