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Super effective premium package:
Advertorial as turnkey service
in print magazine, website, and newsletter:
• Spread, whole page or 1/2 p. in any issue you choose,  

see sample.
• Teaser in newsletter: text appr. 250 characters + logo or 

picture. Delivery to over 4,600 mail addresses.
• Advertorial published on Finnish Chemical Magazine 

website. Online version can be longer and include 1–3 
pictures.

• Package includes turnkey service for every channel!
• Prices: spread EUR 5,900, whole page EUR 4,500,  

1/2 p. EUR 3,600.
• Just provide us with topics and persons to interview, 

and we’ll do the rest: interviews, photo shoot, content 
production, layout, and modification to different 
channels. Quick, easy, super effective!

• Discounts: provide the photos yourself and get  
an EUR 300 discount. Provide the text, too, and get an 
EUR 600 discount.

• Discount prices: spread EUR 4,800, whole page  
EUR 3,500, 1/2 p. EUR 2,800.

• All options include text editing for print magazine and 
digital channels.

Digital Packages:
Advertorial  
on website www.kemia-lehti.fi and in newsletter
• Text length 2,000–5,000 characters + picture.  

Text and picture provided by the customer.
• Advertorials are placed on the front page for at 

least one month, after which they are shown in the 
commercial cooperation section where they can be 
easily found based on key words.

• Package includes a lead (text 300 characters + logo/
photo) in the first newsletter after the advertorial 
publication. Newsletter delivery to over 4,600 mail 
addresses.

• Price EUR 1,150 includes text editing and newsletter  
lead production.

Also available as turnkey service. Interview over the 
phone +EUR 550, interview on the spot +EUR 750.  
Photo shoot +EUR 200.

Partner Blog  
on website www.kemia-lehti.fi and in newsletter
• Length 2,000–5,000 characters + photo of author.  

Text and photo provided by the customer.
• The blog post is shown on the front page for at least 

one month, after which it is shown in the commercial 
articles section where it can be easily found based on key 
words.

• Package includes a lead (text 300 characters + photo) 
in the first newsletter after the advertorial publication. 
Newsletter delivery to over 4,600 mail addresses.

• Price EUR 1,150 includes text editing and newsletter  
lead production.

Reach professionals and decision 
makers in a cost-effective way
Finnish Chemical Magazine is Finland’s leading magazine 
in chemistry and related fields.
• Print magazine has an over 5,000 circulation and  

over 10,000 readers.
• Newsletter has over 4,600 subscribers.
Website www.kemia-lehti.fi: over 7,500 visits and  
over 32,000 viewings per month.

Finnish Chemical Magazine
ADVERTORIALS

Kemi
KEMIA
Finnish Chemical Magazine

Tiesitkö, että partikkelikoko – jota kutsutaan  

sovellusalueesta riippuen myös rae- tai hiukkas- 

kooksi – on yksi tärkeimmistä tuoteominai- 

suuksia määrittävistä parametreistä?

”Partikkelikoko vaikuttaa elintarvikkeissa tuotteen suutuntumaan 

ja makuun”, kertoo Hosmed Oy:n tuotepäällikkö Timo Saarela. 

”Esimerkiksi espressokahvijauheen partikkelikoko on pieni ver-

rattuna suomalaiseen markettikahviin. Suklaassa kovin iso par-

tikkelikoko antaa paakkuisen tuntuman, kovin pieni puolestaan 

tarttuu kitalakeen.” 

Maali- ja pigmenttiteollisuudessa lopputuotteesta saadaan pig-

menttihiukkasten kokoa säätämällä kiiltävä tai mattakiiltoinen. 

Sementin valmistuksessa raaka-aineen liian pieni partikkelikoko 

saa lopputuotteen kuivumaan turhan hitaasti, liian iso taas tur-

han nopeasti.
Myös luonto hallitsee hiukkaskoon vaihtelut.

”Onhan siinä eroa, hiihtääkö tuoreella puuterilumella vai rakei-

seksi jäätyneellä latu-uralla”, Saarela naurahtaa. 

Tärkeää rokotekehityksessä

Lääketeollisuudessa tuotteen raekoko vaikuttaa toisaalta proses-

soitavuuteen, toisaalta lääkkeen kykyyn toimia vaikuttavana ainee-

na loppukohteessaan, ihmisessä tai eläimessä. Inhalaattoreissa 

tarvitaan tietynkokoisia spraypartikkeleita, jotta saavutetaan toi-

vottu vaikutus. 

Koronaviruspandemia on nostanut rokotekehityksen globaalin 

mielenkiinnon kohteeksi.

”Tuotekehityksessä ja valmistuksessa on tärkeää seurata virus-

partikkelien kokoa. Aika usein rokotteissa käytetään geenimuun-

neltua adenovirusta”, Saarela sanoo.

Muokattu adenovirus on saanut elintärkeän tehtävän myös ko-

ronarokotteen kuljettajaviruksena. Se pääsee lihassolun sisälle, 

mutta ei lisäänny elimistössä.

Esimerkkejä voisi Saarelan mukaan luetella loputtomiin. 

”Partikkelikoolla on iso rooli melkein kaikissa teollisissa sovel-

luksissa. Se vaikuttaa myös tuotteen viskositeettiin ja prosessoi-

tavuuteen.”
Ei ihme, että partikkelimittauksista on kertynyt teollisuudessa ja 

tutkimuksessa pitkäaikaista kokemusta. Käytössä on ollut monen-

laisia menetelmiä, joilla on omat vahvuutensa ja heikkoutensa.

Tätä nykyä tarjolla on useita vaihtoehtoja ja valmistajia, jotka 

esittelevät toinen toistaan näyttävämpiä spesifikaatioita. Laitteis-

toa valittaessa kannattaa Saarelan mukaan kiinnittää spesifikaa- 

tioiden lisäksi huomiota käytettävyyteen. 

”Hyvä laitteisto on käytössä 20, jopa 30 vuotta. Jos käytettävyys 

on huono, mittauksista tulee helposti aikaa vieviä ja pahimmillaan 

vastenmielisiä suorittaa.”

Paras löytyy kokeilemalla

Hosmed Oy edustaa Suomessa Malvernia, jonka MS3000-laitteis-

tossa on panostettu käytettävyyteen. Myös päivittäiset huoltotoi-

met, kuten ikkunoiden puhdistus tai vaihto, sujuvat hetkessä. 

”Koska laitteisto ei vaadi isoa pöytätilaa, se on helppo sijoittaa 

laboratorioon” Saarela kertoo ja vinkkaa, että laitteistoa valittaessa 

kannattaa pyytää laite-esittely. 

”Siinä saa parhaiten tuntuman, onko laitteistoa miellyttävä ja 

helppo käyttää ja soveltuuko se tutkittaville materiaaleille.”  

Malvern esitteli viime syksynä uuden Zetasizer Advance -tuote-

perheen. Nanopartikkelien ja zetapotentiaalin mittaukset sujuvat 

nyt entistäkin helpommin ja nopeammin. Laitteissa käytetyssä ZS 

Explorer -ohjelmassa on tekoälyyn pohjautuvaa käyttäjäopastusta. 

”Me Hosmedissa autamme asiakkaitamme sekä sovellustuessa 

että huoltotarpeissa. Olivatpa kyseessä nano- tai millimetriluokan 

partikkelien mittaukset, valikoimastamme löytyy sopiva laite.”

Hosmedin kokenut henkilöstö on saanut koulutuksen kaikkiin 

yhtiön edustamiin laitteistoihin.

”Tarjoamme nopeaa ja suomenkielistä palvelua, kustannusteho-

kasta huoltoa ja asiantuntevaa menetelmätukea”, Saarela summaa.

Kaiken takana on partikkelikoko

MAINOS

Lisätietoja: Timo Saarela, 

p. 020 789 0331, www.hosmed.fi

Artikkelin pitemmän version löydät osoitteesta 

www.kemia-lehti.fi.

Luonto osaa parhaiten. 

Tuore puuterilumi on 

monen laskettelijan unelma.
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”We’ve been 
very busy, thanks to 

advertising.”
Timo Saarela, 

Product Manager,  
Hosmed Ltd
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