
2/1 s. Takakansi 1/1 s. 1/2 s. 1/4 s. 1/8

Koko 363 lev x 246 mm 
aukeama

196 lev x 246 mm 168 lev x 246 mm 168 lev x 122 mm (vaaka) 
83 lev x 246 mm (pysty)

168 lev x 60 mm (vaaka) 
83 lev x 122 mm (pysty)

83 lev x 60 
mm (vaaka)

Hinta 3 100 € 2 050 € 1 950 € 1 340 € 930 € 530 €

MEDIATIEDOT 2019
 } Ajankohtaista tietoa fysioterapian eri osa-alueilta, 
kuntoutuksesta, liikunnasta ja yleisestä terveydenhuollosta

 } Lukijoita yli 15 000, joista 2 300 toimii yrittäjänä

 } Pääosa lukijoista on fysioterapia-alan eri tehtävissä toimivia 
ammattilaisia, jotka saavat lehden jäsenetuna. Muita maksavia 
tilaajia n. 500 kpl.

 } Lisäksi lehteä jaetaan sairaanhoitolaitosten ja 
terveyskeskusten talous-, hallinto- ja kuntoutusvastaaville, 
terveyden- ja sosiaalihuollon virastoihin, lääkärikeskuksiin, 
yksityisiin fysikaalisiin hoitolaitoksiin, fysiatreille, 
yliopistojen kirjastoihin, fysioterapian opettajille ja 
opiskelijoille

 } Ilmestyy 7 krt vuodessa, 76 sivua

Ainoa  
Suomessa  
ilmestyvä  

fysioterapia-alan 
ammatti julkaisu
u ilmoituksesi

kohdentuu oikein!

ILMOITUSMYYNTI
Tietotalli Oy Jyväskylän toimisto 
Ahjokatu 14, 2.krs, 40320 Jyväskylä

} Kristiina Ahti, p. 050 520 6860 
 kristiina.ahti@tietotalli.fi
} Ilmoitusaineistojen toimitus: 
 ilmoitukset.fys@tietotalli.fi

Nro Ilmestyy
Tilavaraus ja  

aineistojen toimitus

1/2019 13.2. 14.1.

2/2019 27.3. 26.2.

3/2019 9.5. 4.4

4/2019 17.6. 16.5.

5/2019 25.9. 26.8.

6/2019 6.11. 7.10.

7/2019 18.12. 14.11.

AIKATAULUT TEKNISET TIEDOT
 } Painos: 9.000 kpl
 } Lehden koko: 196 x 276 mm
 } Painomenetelmä: offset
 } Sidonta: liimasidonta

VALMIIT ILMOITUSAINEISTOT
 } sähköinen aineisto pdf-muodossa
 } kuvien resoluutio vähintään 300 dpi

TOIMITUKSESSA 
VALMISTETTAVIEN 
ILMOITUSTEN AINEISTOT

 } tekstitiedostona ilman muotoiluja
 } kuvat lähetetään erillisinä 
kuvatiedostoina (esim. jpeg), 
resoluutio vähintään 300 dpi

KAIKKI AINEISTOT 
OSOITTEESEEN

ilmoitukset.fys@tietotalli.fi

Tietotalli Oy, Jyväskylän toimisto

ILMOITUSKOOT JA HINNAT (+ 3 mm leikkuuvarat)

Fysioterapian ja kuntoutuksen kärkimedia.
Suorin, tarkin ja kattavin kanava kuntoutuksen ammattilaisille.



Tutkittua tietoa lukijoista
 } 2/3 osallistuu työssään tarvitsemiensa laitteiden 
hankintapäätöksiin tai suosittelee asiakkailleen 
apuvälineitä ja itsehoitotuotteita 

 } Yli 2/3 lukijoista pitää lehden ilmoituksia 
kiinnostavina työnsä vuoksi

 } Lukemiseen käytetään runsaasti aikaa: 65 % lukee 
lehteä yli puoli tuntia, heistä yli kolmas jopa yli 
tunnin

 } Suhde lehteen on poikkeuksellisen vahva ammatti- 
ja järjestölehtien vertailuryhmässä

 } Lehteen tyytyväisten osuus on peräti 96 prosenttia, 
erittäin tyytyväisten osuus huikeat 47 %  

(Focus Master Oy 2017)

LEHDEN JULKAISIJA
Suomen Fysioterapeutit -
Finlands Fysioterapeuter ry
toimisto@suomenfysioterapeutit.fi

PÄÄTOIMITTAJA
Saija Suominen
p. 040 726 6688
saija.suominen@suomenfysioterapeutit.fi

”Kuntoutusalan johtava, luotettava lehti, jossa myös ilmoitukset tukevat lehden tehtävää.”

”Monipuolinen lehti, 

laadukkaat artikkelit.”

Fysioterapian ja kuntoutuksen kärkimedia.
Suorin, tarkin ja kattavin kanava kuntoutuksen ammattilaisille.


