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Mikä lehti? Pam-lehti on noin 230 000:n yksityisillä 
palvelualoilla työskentelevän lehti.

Mikä tyyli? Lehti on laadukas ja värikäs leikattu tabloid.

Tule mukaan Tasokkaaseen ympärisTöön! 
Pam-lehti tulee lukijoidensa kotiin 15 kertaa vuodessa. Lukijat ovat pal-
velualojen ammattilaisia, työssäkäyviä ihmisiä erilaisissa tehtävissä tai 
palvelu-uralle suuntautuneita opiskelijoita. Näiden ammattilaisten lu-
kemassa lehdessä kannattaa olla mukana myös ilmoittajana. Taloustut-
kimuksen kesällä 2013 toteuttaman Pam-lehden lukemistutkimuksen 
mukaan lehden lukijapeitto on 87 %, eli yhdellä ilmoituksella Pam-leh-
den missä tahansa numerossa tavoitetaan lähes yhdeksän kymmenes-
tä lehden lukijasta. 

Pam-lehti sai vuoden parhaan järjestölehden kunniamaininnan Pro-
Com-viestinnän ammattilaisten lehtikatsauksessa 2012.  Katsauksessa 
kehutaan Pam-lehteä haastavaksi ja rohkeaksi, ja mm. että ”lehti täyt-
tää paikkansa ammattikuntansa äänenkannattajana ja uutislehtenä”. 
Asiakas-, sidosryhmä- ja järjestölehtien sarjassa Pam-lehti listattiin vii-
den parhaan joukkoon.  

meillä on vaihToehToja!
Ilmoittajille Pam-lehti tarjoaa erilaisia vaihtoehtoja. Lehden kansien ja 
keskiaukeaman paremmat paperit tarjoavat mahdollisuuden näyttä-
vämpään ulkoasuun lehden parhailla paikoilla. Muualla lehdessä on 
tilaa erikokoisille ilmoituksille. Pam-lehden välissä on mahdollista ja-
kaa myös liitteitä kahden sivun mainoksesta monisivuiseen lehteen.

Mediakortti

mediaTiedoT

pam-lehden lukijaTToimiTuksen yhTeysTiedoT

painos 201 000
lehden koko 250 mm x 310 mm
Formaatti leikattu tabloid
painomenetelmä offset-rotaatio/heatset-rotaatio
paino Sanomala Vantaa
sidonta stiftaus
Tilaushinta 40 €

pamin jäsenmäärä 230 000

naisia/miehiä 180 000/50 000

alle 31-vuotiaita 68 000

Työpaikat kauppa, ravintola, hotelli, kylpylä, 
varasto, kiinteistöhuolto, huoltamo, 
kampaamo, hiihtokeskus…

ammatteja myyjä, tarjoilija, vartija, siivooja, 
atk-toimihenkilö, palkanlaskija, esi-
mies, talonmies, kokki, kampaaja...

kustantaja Palvelualojen ammattiliitto PAM ry
postiosoite Pam-lehti, PL 54, 00531 Helsinki
käyntiosoite Paasivuorenkatu 4–6 A, 2. krs, Hki
puhelin 020 774 002
internet pam.fi/pam-lehti
sähköposti toimitus@pam.fi
päätoimittaja Auli Kivenmaa 
ilmoitukset Satu Tuppurainen          020 774 2218

ilmoiTusmyynTi
ilmoitusmyyjä otavamedia oma oy 

Maistraatinportti 1
00015 OTAVAMEDIA

paikkavaraukset Virpi Åberg, +358 40 709 3137 
virpi.aberg@otavamedia.fi
Janna Laiho, +358 50 374 8174 
janna.laiho@otavamedia.fi

ilmoitukset toimitetaan osasto.aineisto@pam.fi

myösnäköislehtenä  
osoitteessapamlehti.fi
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lehden 
numero

ilmoitus- 
varaukset

aineisto-
päivä

ilmestymis-
päivä

1 5.1. 10.1. 29.1.
2 26.1. 31.1. 19.2.
3 16.2. 21.2. 11.3.
4 8.3. 13.3. 1.4.
5 29.3. 3.4. 22.4.

6 19.4. 24.4. 13.5.
7 10.5. 15.5. 3.6.
8 31.5. 5.6. 27.6.

kesätauko

9 31.7. 31.7. 19.8.
10 16.8. 21.8. 9.9.
11 6.9. 11.9. 30.9.
12 27.9. 2.10. 21.10.
13 18.10. 23.10. 11.11.
14 8.11. 13.11. 2.12.

15 29.11. 4.12. 23.12.

ilmesTymisaikaTaulu

ohjeeT ilmoiTusTen Tekemiseen

ilmoiTushinnaT

palsTaleveydeT

Kuvien resoluutio on tavallisilla sivuilla 200 ppi. Värihallinnassa käy-
tetään väriprofiilina ISOnewspaper26v4.icc. Lehden kansissa ja niiden 
kääntöpuolilla sekä muilla mahdollisilla heatset-sivuilla kuvien reso-
luutio on 300 ppi ja värinhallintaprofiili ISOwebcoatedsb.icc. Profiilit 
voi ladata Pam-lehden internetsivuilta www.pamlehti.fi/mediatiedot. 
Etusivulle ei sijoiteta ilmoituksia.

Leikkaukseen asti ulottuvissa ilmoituksissa tekstiä ei tule sijoittaa 
10 mm lähemmäs sivun reunaa. Lisäksi näiden ilmoitusten koossa on 
huomioitava  5 mm:n leikkausvara.

ilmoitusten toimitus
Ilmoitukset toimitetaan painovalmiina pdf-tiedostoina kaikki kirjasi-
met mukaan sisällytettyinä viimeistään aineistopäivänä klo 14 men-
nessä sähköpostilla osoitteeseen osasto.aineisto@pam.fi. 

peruutukset ja reklamointi 
Ilmoitukset on peruttava 10 päivää ennen ilmestymispäivää. Jos perumi-
nen tehdään määräajan jälkeen, lehti voi laskuttaa koko ilmoitushinnan.

Reklamaatiot on tehtävä 8 päivän kuluessa ilmestymispäivästä kir-
jallisesti. Lehden vastuu virheistä tai ilmoitusten poisjäämisestä rajoit-
tuu enintään ilmoitushintaan.

Ilmoitukset ovat nelivärisiä. Jäsenlehdessä ilmoituksista ei peritä arvon-
lisäveroa. Auktorisoiduille mainostoimistoille 15 prosentin alennus.

sanomalehtipaperi
Koko sivu leikkaukseen 255 mm x 320 mm* 5300 €

Koko sivu marginaaliin 223 mm x 264 mm 5300 €

Puoli sivua marginaaliin 223 mm x 129 mm 2590 € 

Neljäsosasivu marginaaliin 109 mm x 129 mm   1296 €

Palstamilli                                             3,35 €

*Kokoon sisältyvät 5 millimetrin leikkausvarat.  
Kuvien resoluutio 200 ppi, väriprofiili ISOnewspaper26v4.icc 

heatset-70 g paperi  
koko sivu leikkaukseen 255 mm x 320 mm* 5840 €

koko sivu marginaaliin 223 mm x 264 mm  5840 €

Takasivu 255 mm x 320 mm* 6300€

1/2 sivua marginaaliin 223 mm x 129 mm 2940 €

1/2 sivua marginaaliin 109 mm x 264 mm 2940 €

1/4 sivua marginaaliin 109 mm x 129 mm  1490 €

*Kokoon sisältyvät 5 millimetrin leikkausvarat.  
Kuvien resoluutio 300 ppi, väriprofiili ISOwebcoatedsb.icc 

mallikokoja sanomalehtipaperi-ilmoituksille
4 palstaa x 1/1 sivu  147 mm x 264 mm   3538 €

4 palstaa x 2/3 sivua  147 mm  x 173 mm  2318 €

4 palstaa x 1/3 sivua 147 mm x 84 mm  1125 €

2 palstaa x 1/1 sivua 71 mm x 264 mm   1769 €

2 palstaa x 2/3 sivua 71 mm x 173 mm 1159 €

2 palstaa x 1/2 sivua 71 mm x 129 mm     864 €

2 palstaa x 1/3 sivua 71 mm x 84 mm    563 €

1 palsta 33 mm
2 palstaa 71 mm
3 palstaa 109 mm

4 palstaa 147 mm
5 palstaa 185 mm
6 palstaa 223 mm
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Sivun reunaan asti 
ulottuvan ilmoituksen  
koko leikkaus varoineen 
255x320 mm

Koko sivun ilmoituk-
sen leikattu koko on 
250x310 mm

Teksti sijoitetaan  
ilmoituksissa vähin-
tään 10 millimetrin 
päähän sivun leikatus-
ta ulkoreunasta. 

leikkaukseen asTi uloTTuvien ilmoiTusTen asemoinTi


