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jäsenestä, 8 kunniajäsenestä ja 37 senaattorista. Jäsenistöstä 75 % on miehiä. Julkaisumme
kohdennetaan sekä jäsenistöllemme että sidosryhmillemme levikin ollessa n. 170 kpl.
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Keitä me olemme?
Porin Nuorkauppakamari ry on johtamis-, koulutus- ja
kehittymisjärjestö. Se on elinkeinoelämän parissa työskentelevien tai siitä kiinnostuneiden, aktiivisten henkilöiden muodostama yhdistys. Jäsenistö koostuu alle
40-vuotiaista, pääasiassa Porin talousalueella toimivista henkilöistä, jotka edustavat laaja-alaisesti yksityistä
ja julkista sektoria.
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JÄSENPROFIILI
Porin Nuorkauppakamarin jäsenistö koostuu (vuonna 2015) 8 koejäsenestä, 58 varsinaisesta jäsenestä, 8
kunniajäsenestä ja 37 senaattorista. Jäsenistöstä 75 %
on miehiä.
Julkaisumme kohdennetaan sekä jäsenistöllemme että
sidosryhmillemme levikin ollessa n. 170 kpl.

WWW-SIVUT JA SOME
Porin Nuorkauppakamari viestii aktiivisesti sosiaalisessa mediassa ja www-sivuillaan.
Facebook: porinnuorkauppakamari
Twitter: JCI Pori
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JAYCERI
JAYCERI

Jayceri
Nuorkauppakamari
ry:nry:n
virallinen
jäsenlehti,
joka toimii
ulkoisenulkoisen
ja
Jaycerion
onPorin
Porin
Nuorkauppakamari
virallinen
jäsenlehti,
joka yhdistyksen
toimii yhdistyksen
ja
sisäisen
viestinnän
välineenä.
Jayceri
ilmestyy
vuoden
2015
aikana
neljä
kertaa
maaliskuussa,
kesäkuussa,
sisäisen viestinnän välineenä. Jayceri ilmestyy vuoden 2014 aikana neljä kertaa perinteisenä
syyskuussa
ja marraskuussa.
Lehti150
julkaistaan
kolme
kertaa sähköisenä
ja kerran
(marraskuun
lehtenä (nelivärituloste,
painos
kpl) sekä
sähköisenä
versionaIssuu-lehtenä
Issuu-palvelussa
(issuu.com).
numero) painettuna lehtenä (nelivärituloste, painos 150 kpl). Issuu-lehden osoite:
Lehti on luettavissa Porin Nuorkauppakamarin nettisivuilla.
issuu.com/porinnuorkauppakamari

Aineistokoot
1/1 sivu
pysty		
210 x 297 mm + 3 mm leikkuuvarat		
KOKO
210 X 297vaaka		
(A4)
A4,
210 x 297		
1/2 sivua
210 x 147 mm + 3 mm leikkuuvarat		
			
1/2 sivua
vaaka		
181 x 121 mm (ei leikkuuvaroja)		
			
1/2 sivua
pysty		
210 x 147 mm + 3 mm leikkuuvarat		
			
1/2 sivua
pysty		
90 x 255 mm (ei leikkuuvaroja)		
AINEISTOT
Jani Wahlman
| wahlman.jani@gmail.com
			
1/4 sivua
vaaka		
181 x 60 mm (ei leikkuuvaroja)		
Aineisto toimitetaan digitaalisesti
CMYK-muodossa
dpi, Photoshop tai .jpg.
			
1/4 sivua painovalmiissa
pysty		
90 x 121 mm (ei300
leikkuuvaroja)		

ILMESTYMINEN

Numero

Aineistopäivä

220 €
170 €
170 €
170 €
170 €
120 €
120 €

Julkaisu

ILMESTYMINEN
Numero
Aineistopäivä 		
Julkaisu
			1 		13.03.
			20.03. 30.03.
1
01.03.
			2 		12.06. 			23.06.
2
01.06.
			3 		11.09.
			22.09. 30.06.
			4 		13.11.
			24.11. 30.09.
3
01.09.
AINEISTOT

4 Pakarinen20.11.
	Eveliina
| lio@jcpori.fi

20.12.

Nuorkauppakamari
ry
Aineisto toimitetaan digitaalisesti painovalmiissa CMYK-muodossa Porin
300 dpi,
PDF tai TIFF.
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KAMARIESITE
Kamariesite on Porin Nuorkauppakamari ry:n kattava tietopaketti, jota jaetaan jäsenille, uusille
jäsenille ja myös kaikille yhteistyökumppaneille ja kamaritoiminnasta kiinnostuneille levikin ollessa
n. 200 kpl.
Aineistokoot
210 x 210 		
			
AINEISTOT

1/1 sivu			
1/2 sivua
vaaka		
1/2 sivua
pysty		

210 x 210 mm + 3 mm leikkuuvarat		
210 x 102,5 mm + 3 mm leikkuuvarat
102,5 x 210 mm + 3 mm leikkuuvarat

200 €
120 €
120 €

	Eveliina Pakarinen | lio@jcpori.fi

Aineisto toimitetaan digitaalisesti painovalmiissa CMYK-muodossa 300 dpi, PDF tai TIFF.
ILMESTYMINEN

Huhtikuu 2015

YHTEISTYÖSOPIMUKSET
Laajemmista yhteistyösopimuksista neuvottelee Juuso Vahvelainen
com@jcpori.fi

PAKETTITARJOUS!
Kun haluat yrityksellesi parhaan
mahdollisen näkyvyyden, valitse
pakettitarjous ja saat ilmoituksesi
sekä Jayceriin että kamariesitteeseen.
Kamariesite 1/1 + Jayceri ½ s 290 €
Kamariesite 1/2 + Jayceri ½ s 240 €
Maksuehto: 14 pv netto.
Vuosisopimuksella (mainoksia 2-4
Jaycerissa) hintoihin myönnetään 10%
alennus.
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