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PÄÄTTÄJÄT
APTEEKKARI on Suomen Apteekkariliiton jäsen- ja sidosryhmälehti ja tärkein viestintäkanava päättäjille, vaikuttajille ja medialle. Lehden kautta tavoitat kaikki Suomen
apteekkarit ja valtaosan apteekkiproviisoreista. Lehteä
luetaan myös lääkeyrityksissä ja alan viranomais- ja koulutusyksiköissä.
UUTISSIVUSTO APTEEKKARI.FI kerää lähes 16 000 kävijää kuukaudessa. Sen sisältö jaetaan myös Facebookiin ja
Twitteriin. Facebook-julkaisut tavoittavat parhaimmillaan
yi 6 000 ihmistä, ja Twitter-tilillä on lähes 2 000 seuraajaa.
Uutiskirje kokoaa viikon uutisannin liki 2 500 tilaajan sähköpostiin. Avausten keskiarvo on 57 prosenttia ja klikkausten
24 prosenttia. Tarjolla on useita mainospaikkoja, ja uutiskirjeessä myös reseptilääkemainonta on mahdollista.

Palkittua journalismia
Apteekkarin
katsaus Oriolan
lääkejakelukriisistä
(4/2017) valittiin
Aikakausmedian
EDIT-kisassa
2018 Vuoden
jutuksi ammattija järjestölehtien
sarjassa.

Tutkimustietoa lehdestä
● Tavoittaa kaikki Suomen apteekkarit.
● Lukuaika keskimäärin puoli tuntia.
● Yhtä lehteä luetaan keskimäärin 2,3 kertaa.
● Yhdellä lehdellä on keskimäärin 4,3 lukijaa.
● Ilmoitusten keskimääräinen huomioarvo on 55 %.
● Painettu lehti on yhä mieluisin, sähköisten
kanavien suosio kasvaa.
● Yli 80 % lukijoista kokee lehden tärkeäksi.
● Yli 90 % apteekkilukijoista kokee lehden
tärkeäksi alan tiedonlähteeksi.
Lähde: Lukijatutkimus 2018, JHelske Research /
Aikakausmedia, tilaajarekisteri
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● ILMESTYMISAIKATAULU
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● ILMOITUSHINNAT
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● TEKNISET TIEDOT
Lehden koko: 210 x 272 mm			Sidonta: liimasidottu
Rasteritiheys: 60 linjaa/cm			Paperi: MultiArt Silk 170 g ja 115 g
Aineisto: pdf 300 dpi			Levikki: 2 483 (13.2.2015)
Painomenetelmä: offset			Painos: n. 3 000 kpl
● APTEEKKARI.FI-BANNERIT
Katso ilmoituspaikat, koot, tekniset vaatimukset ja hinnat
www.apteekkari.fi/mediatiedot
● KUMPPANIBLOGI
Ilmoitussisältöä sisältävä blogi. Hinta 450 euroa per viikko, tai kolme blogia
kolmena itse valittuna viikkona 1 000 euroa. Sisältää kevyen editoinnin.
● AINEISTOJEN TOIMITUS: niklas.gustafsson@apteekkariliitto.fi
● KUSTANTAJA JA JULKAISIJA		● MEDIAMYYNTI
Suomen Apteekkariliiton viestintäyhtiö 		PharmaPress Oy
PharmaPress Oy			Pieni Roobertinkatu 14
Pieni Roobertinkatu 14, 00120 Helsinki 		00120 Helsinki
Vaihde: 010 6801 400			Puhelin: 050 438 0911
								Sähköposti: 			
							niklas.gustafsson@apteekkariliitto.fi
● MUUT EHDOT
Ilmoittaja vastaa siitä, että ilmoitus ei ole lakien, viranomaismääräysten tai mainonnan itsesääntelyelinten määräysten eikä hyvän tavan vastainen sekä siitä, ettei ilmoitus loukkaa tekijänoikeutta tai muuta immateriaalioikeutta. Ilmoittaja on vastuussa ja korvausvelvollinen
mainontansa aiheuttamasta mahdollisesta vahingosta kolmannelle osapuolelle ja/tai lehden julkaisijalle. PharmaPress Oy pidättää itsellään oikeuden olla julkaisematta ilmoituksia.
Reklamaatiot on toimitettava kirjallisesti ilmoitusmyynnille 7 vuorokauden kuluessa lehden
ilmestymispäivästä. Kustantajan vastuu virheistä rajoittuu enintään ilmoitushinnan palauttamiseen.
Ilmoitusten peruuttaminen on tehtävä kirjallisesti viimeistään ilmoitusten varauspäivänä.
Myöhemmin tehdyistä peruutuksista veloitetaan koko ilmoitushinta.

