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YRITYSHAKEMISTO
Yrityshakemiston peruspaketti 180 €, lisärivit 20 €/rivi 

Kymenlaakson kauppakamarin jäsenyrityksille tarkoitettuun 
yrityshakemiston peruspakettiin kuuluvat toimialatieto suomeksi ja englanniksi 
sekä mallitekstin mukaiset tiedot organisaatiosta viidellä rivillä.
Yrityshakemiston tiedot julkaistaan toimialoittain aakkosjärjestyksessä. Lisäri-
veillä voi esitellä toimintaa, nimetä yhteyshenkilöitä tms. 

Malliteksti  JÄRJESTÖTOIMINTA - ASSOCIATIONS
  Kymenlaakson kauppakamari
  Heikinkatu 7
  48100 KOTKA
  p. 05 229 6100
  www.kymichamber.fi
Useammissa toimialakokonaisuuksissa ilmoittavalle myönnetään  30 % alennus.  

VUOSIKIRJA 2019   
MEDIAKORTTI

SOME-LINKIT 
Yrityshakemiston peruspakettiin voidaan lisätä some-
ikonit ja linkki yrityksen sivuille 20€/linkki. 

ADVERTORIAALI 
Advertoriaali on artikkelinomainen sivukokonaisuus, 
jossa esitellään yrityksen toimintaa, henkilöitä, tuotteita 
ja/tai palveluja. Hinnat tarjouksen mukaan.

Laskutus
Kymenlaakson kauppakamari 
Laskutus 1-2 viikkoa varauspäivästä. 
Hintoihin lisätään alv 24 %.

Ilmoitusmyynti
www.macall.fi
Helena Nikkanen, 0400 383 683 
helena.nikkanen@macall.fi

Sari Perälä, 0400 804 174
sari.perala@macall.fi

Julkaisija ja toimitus
Kymenlaakson kauppakamari
kirsi.juura@kauppakamari.fi
www.kymenlaaksonkauppakamari.fi 

KYMENLAAKSON KAUPPAKAMARIN
JUHLAVUOSIKIRJA 2019

Kymenlaakson kauppakamarin Vuosikirja julkaistaan toukokuussa 2019 runsas-
sisältöisenä Juhlavuosikirjana, joka sisältää myös katsauksen kauppakamarin 
historiaan.
Monipuolisesta Juhlavuosikirjasta löytyvät talouskatsaukset, tilinpäätökset ja 
toimintakertomukset sekä katsaukset Kymenlaakson elinkeinoelämään.
Toimituksellisen aineiston lisäksi 100-sivuinen Vuosikirja tarjoaa monipuolisen 
toimialahakemiston tuotteiden ja palvelujen tarjoajista Kymenlaaksossa sekä 
luottamushenkilötiedot ja jäsenluettelot. 
Vuosikirja jaetaan osoitteellisena, noin 1500 kpl jakeluna jäsenyrityksille,  päättä-
jille, medialle ja sidosryhmille. Vuosikirjan sähköinen versio on luettavissa netissä: 
www.issuu.com/Kymenlaakson kauppakamari

 

 

1/4 -sivu, pysty
88 x 128 mm 

1/4 -sivu, vaaka
180 x 62 mm 
670 €

1/1 -sivu
180 x 260 mm
tai 
210 x 297 mm
1 750 €

1/2 -sivu, vaaka
180 x 128 mm 

1/2 -sivu, pysty
88 x 260 mm
990 €

1/8 -sivu, vaaka
88 x 62 mm
450 € 

ILMOITUKSET

Kymenlaakson kauppakamari
Heikinkatu 7
48100 KOTKA
+358 5 229 6100
www.kymichamber.fi

ONNITTELUILMOITUS
Juhlavuoden onnitteluilmoitus sisältää yritystiedot ladottuna, 
ks. malli alla. 
Yhden modulin hinta 295€. 

Sivun painopinta-ala on 210 x 297 mm. Koko painopinta-alan kokoisiin ilmoituksiin 
on lisättävä  leikkuumerkit ja -vara 3 mm. Jäsenyrityksen ilmoitushintaan sisältyy 
peruspaketti yrityshakemistossa veloituksetta.

90V.

Onnittelemme 90-vuotiasta
Kymenlaakson kauppakamaria


