
 

 

 

 
KIRJAVÄLITYKSEN HANKINTAPALVELUN 

TARJOUSKAMPANJAT KAUPOILLE JA KIRJASTOILLE 2016:  

Tarjouskampanja Aineistopäivä Voimassa Voimassa 

    kaupoille kirjastoille 
Välipalat 1/2016 8.1.2016 

 

18.1.-1.4. 18.1.-1.4. 

- Matkakirjat ja -oppaat 

-     - Terveys ja hyvinvointi, liikunta 

- - 

-  -  

   - Pokkarit 

   Välipalat 2/2016 18.3.2016 4.4.-27.5. 4.4.-27.5. 

- Luonto ja puutarha 

   - Kevään juhlat 

   - Äänikirjat 

   Äitienpäivä 31.3.2016 11.4.-13.5. 11.4.-13.5. 

-  Lukemista äideille, lahjakirjat, koti ja sisustus 

ym.    Välipalat 3/2016 13.5.2016 30.5.-19.8. 30.5.-19.8. 

- Kesän viihdepaketti: dekkarit, romantiikka, 

rsten ajan vierti            sarjakuvat ja puuhakirjat 

   - Mökkeily, rakentaminen, kunnostaminen 

   - Veneily, lomailu, kartat 

   - Kesän sato 

   Välipalat 4/2016 12.8.2016 22.8.-28.10. 22.8.-28.10. 

- Lasten ja nuorten kirjat 

   - Harrasteet ja sanakirjat 

   - Eläimet, lemmikit 

   Isänpäivä 30.9.2016 17.10.-18.11. 17.10.-18.11. 

-  Musiikki, elämäkerrat, tekniikka, sota 

   Välipalat 5/2016 4.11.2016 21.11.-13.1.2017 21.11.-13.1.2017 

- Joululahjavalikoima (kauno, tieto, lapset) 

   - Joulun valmistelu 

    
KAMPANJAT KIRJAVÄYLÄLLÄ  

 
Kirjavälitys tekee asiakkailleen säännöllisiä tarjouksia 

Kirjaväylällä. Verkkopalvelua käyttävät kirjakaupat ja 
kirjastot. Perustietojen lisäksi tuotteista on nähtävissä 
kansikuva sekä referaatti. Kampanja on voimassa 
mediakortin ilmoittaman ajan. Pidätämme oikeuden 
rajoittaa esiteltävien tuotteiden lukumäärää. 
 

KOHDERYHMÄT 
 
Kirjaväylä-verkkopalvelulla on käyttäjiä seuraavasti:   
- noin 350 kirjakauppakäyttäjää 
- noin 1000 kirjastokäyttäjää 
 
Myymme kampanjatarjouksia aktiivisesti kaupoille ja 
kirjastoille. Kaupat ja kirjastot saavat kampanjatarjouksista 
sähköiset tiedotteet. 
 

JULKAISIJA   

 
Kirjavälitys Oy / Hankintapalvelut 
puhelin: 010 345 1310 
sähköposti: hankintapalvelut@kirjavalitys.fi 

 

AINEISTOTARJOUKSET 
 
Kustantaja tekee tarjouksen Kirjavälitykselle, joka valikoi 

kampanjaan tulevat tuotteet ja hinnoittelee ne 
asiakkailleen. Kustantajan tarjouksen tulee olla voimassa 
Kirjavälitykselle kampanja-ajan lisäksi vielä viikon 
kampanjan päättymisen jälkeen. 
 
Tarjoukset lähetetään Excel-tiedostona osoitteeseen 
hankintapalvelut@kirjavalitys.fi 
 
Tarjouksen tulee sisältää kirjan perustiedot: täydellinen 
ISBN-numero, tekijä, nimeke, kustantaja, normaalihinta 
sekä tarjoushinta Kirjavälitykselle. Tarjoukseen tulee myös 
liittää kansikuva ja esittelyteksti, mikäli niitä ei ole aiemmin 
toimitettu Kirjavälityksen tietokantaan. 
 
Varaamme oikeuden päättää kuvien käytöstä. Kuvia ei 
palauteta. Julkaistut tuote-esittelyt ovat kustantajan 
ilmoituksia. Niiden kuva- ja sanasisällöstä vastaa 
kustantaja.  
 
Kustantaja vastaa kaikista tuotteeseen liittyvistä 
tekijänoikeuksista silloin, kun Kirjavälitys tuottaa 
myynninedistämistarkoituksessa painettua tai sähköistä 

luetteloa tai niihin verrattavaa aineistoa, joka sisältää kirjan 
kansikuvia, esittelytekstejä tai sisällysluetteloita. 

MEDIAKORTTI  
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