
tiesithän että Eteläranta 10:ssä on...

Kun tarvitset
digipaino- tai
postituspalveluja,

Eteläranta 10

Tiesitkö että, viisi työnantajaliittoa yhdessä omistavat Jumon.
Julkaisumonistamon omistaa Elinkeinoelämän keskusliitto EK yhdessä 
neljän muun liiton kanssa. Muut omistajaliitot ovat Teknologiateollisuus, 
Rakennusteollisuus, Kemianteollisuus ja Palta.

JUMO
Julkaisumonistamo Eteläranta Oy

Ota yhteyttä: Arja Nyholm
  Toimitusjohtaja
  arja.nyholm@ek.fi
  Puh. 09 4202 2353

Liittoyhteisön oma digipaino- ja postituspalvelu

Eteläranta 10, 00130 Helsinki
Sisäänkäynti Pohjoinen Makasiinikatu 2
Puh. 09 4202 2353

Eteläranta 10 tavaranvastaanotto  
tapahtuu myös kauttamme.

www.ek.fi/jumo 

Pohjoinen 
Makasiinikatu 2



Työnantajaliittojen oma digipaino ja postittamo
Julkaisumonistamo Eteläranta Oy (Jumo) on perustettu vuonna 1994 palvelemaan  
Eteläranta 10:ssä sijaitsevia työnantajaliittoja. Asiakaskuntamme koostuu pääosin  
työnantajaliittoyhteisöön kuuluvista liitoista ja yhdistyksistä, mutta palvelemme  
mielellämme myös muita asiakkaita.

Jumo tarjoaa asiakkailleen monipuolisen valikoiman erilaisia digipaino- ja 
postituspalveluja. 

Toimitilamme sijaitsevat Eteläranta 10:n 1. kerroksessa.
Sisäänkäynti sisäpihalta osoitteesta Pohjoinen Makasiinikatu 2 , 00130 Helsinki

Kun tarvitset digipaino- tai postituspalveluja
ota yhteyttä ja kysy tarjousta 
jumo@ek.fi  tai  soita p. 09 4202 2353
Olet myös halutessasi tervetullut piipahtamaan meillä ja samalla voit  
tutustua palveluihimme paikan päällä. Avoinna olemme ma-pe 8-16. 
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Digipaino
Jumossa teetät perinteisten 
valokopioiden lisäksi pienet 
kutsu- ja käyntikorttityöt sekä 
suuremmat esite-, julkaisu- ja 
vihkotyöt.
Kauttamme hoituvat myös 
kurssi- ja seminaarimateriaalit,
nimilaput sekä pöytäkortit.

Jälkikäsittely
Painotöihin on tarjolla  
erilaisia nidonta-, sidonta- ja 
taittomahdollisuuksia.
Kauttaemme tarvittaessa myös 
nimikorttikoteloinnit sekä 
mapitukset.

Postitus
Postitustoimintaamme  
kuuluu kirjeiden ym. 
painotuotteiden pakkaaminen 
kuoriin, osoitteiden 
tulostus, frankkeeraaminen 
sekä tuotteiden postiin 
toimittaminen.

Graafinen suunnittelu
Tarjoamme asiakkaillemme 
myös graafista suunnittelua. 
Meiltä luontuvat erilaiset 
taittotyöt nimikorteista  
erilaisiin esite- ja vihkotöihin.
Meiltä saat myös tarvittaessa 
apua ja neuvoja painoteknisiin 
kysymyksiin.

Meiltä saat kattavasti kaikkea
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