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KUSTANTAJA

ILMOITUSHINNAT
JA KOOT VERKKOLEHTEEN

Hinnat ovat verottomia ja niihin
lisätään laskutettaessa arvonlisävero.
Mainosten näkyvyys sivustolla ei vaadi
kirjautumista.
Yläbanneri
Navigaation yläpuolen leveä suorakul
mio (etusivulla + artikkelisivuilla)
• 980 px x 250 px
• jpg, jpeg tai png

Bioenergia ry

• max 300 kt

Eteläranta 10
00130 Helsinki
Y-tunnus 2478236-9
www.bioenergialehti.fi

• 400 € / vko
Pystybanneri
Pysty suorakulmio oikealla (etusivulla
+ artikkelisivuilla)
• 300 px x 600 px
• jpg, jpeg tai png

ISSN 1459-1820

ILMOITUSAINEISTO
Sähköpostilla:
viestinta@bioenergia.fi

TOIMITUSEHDOT
Lehden laskutuskausi on kalenteri
vuosi.
Reklamaatiot: 8 vrk mainoksen ilmes
tymisestä kirjallisesti. Lehden vastuu
virheistä rajoittuu ilmoitushintaan.

ILMOITUSMYYNTI JA
MARKKINOINTI
Päätoimittaja:
Tage Fredriksson
040 5112 246
tage.fredriksson@bioenergia.fi

• max 300 kt

TOIMITUS
Päätoimittaja:
Tage Fredriksson
040 5112 246
tage.fredriksson@bioenergia.fi
Verkkotuottaja:
Iida Hollmén
044 489 0417
iida.hollmen@bioenergia.fi

• 300 € / vko
Boxi
Neliömäinen suorakulmio oikealla
(artikkelisivuilla)
• 300 px x 250 px
• jpg, jpeg tai png
• max 300 kt
• 200 € / vko

Toimituskunta:
Tage Fredriksson
Elina Mäki
Hannes Tuohiniitty
Iida Hollmén

Laeista, asetuksista tai viranomaisten
toimenpiteistä aiheutuvat kustannus
lisäykset korottavat hintoja vastaavasti
määräysten toimeentulohetkestä.

LEHDEN SISÄLTÖ

ILMOITUSHINNAT
JA KOOT PAPERILEHTEEN

Julkaistava aineisto käsittelee puu
energiaa, nestemäisiä biopolttoaineita,
hiilensidontaa, biohiiltä ja biokaasua.
Vuonna 2022 lehti ilmestyy jatkuvasti
päivittyvänä verkkolehtenä sekä pape
rilehtenä syksyllä (1 nro).
Bioenergia-lehti toimii alan markki
nointikanavana ja tarjoaa mainosmedi
an alan yrityksille.

Ilmoitetaan myöhemmin.

TUOTELUETTELOT 2022
Klapikattilat
Klapikoneet
Lämpökeskukset

LEHDEN JAKELU
Bioenergia ry:n jäsenet
Bioenergia-lehden tilaajat
Kansanedustajat
Viranomaiset ja niiden alueorgani
saatiot

LEHDEN TAUSTA
Bioenergia-lehti on vakiinnuttanut
asemansa bioenergia-alan ammatti
lehtenä, jolla on laaja lukijakunta
metsä- ja energia-alalla sekä alojen
yritysten, teollisuuden, kaupan ja neu
vonnan piirissä. Lehti lähetetään myös
keskeisille päättäjille ja viranomaisille.
Bioenergia-lehti on Puuenergia-lehden
seuraaja vuodesta 2002. Puuenergialehti alkoi ilmestyä 1996. Vuoteen
2021 saakka Bioenergia-lehti ilmestyi
paperisena neljä kertaa vuodessa.

Pellettipolttimet, erillispolttimet
Valmisvarastot pelleteille
Energiakourat

TILAUSHINTA

Kattila-poltinyhdistelmät

45,00 € (sis. alv 10 %)

Kannonnostolaitteet

Hakkurit ja murskaimet

© Bioenergia
Bioenergia-lehdessä julkaistujen
kirjoitusten ja kuvien osittainenkin
lainaaminen ilman toimituksen lupaa
on kielletty.

