Hovinpelto 3, 74700 Kiuruvesi • 044 7050 443 • www.kiuruvesilehti.fi • ilmestyy keskiviikkoisin

YHTEYSTIEDOT
Muut veloitukset
+ arvonlisävero 24 %
Käsittelymaksu
5,65 € (alle 50 €/lasku)
Nimimerkkivastaukset
10 €
Näistä ei myönnetä alennuksia.

Voimassa 1.1.2017 alkaen
Kustantaja:

Kiuruvesi Lehti Oy

Painosmäärä:

5637 kpl (LT 2015)

Painopaikka:

Lehtisepät, Pieksämäki

Toimitus:
		
		
		

Päätoimittaja Jaana Selander,
puh. 040 705 9327
Tiina Kilvensalmi puh. 040 523 8345
Anu Laitinen, puh. 044 339 6512

Liikeilmoitukset ja markkinointi:
		
Airi Leskinen, puh. 040 833 7208
Sähköposti:
Aineistot:

etunimi.sukunimi@kiuruvesilehti.fi
aineisto@kiuruvesilehti.fi

Ilmoitukset, tilaukset, osoitteenmuutokset ja laskutus:
Pirjo Palo, puh. 044 7050 443, konttori@kiuruvesilehti.fi

ILMOITUSHINNAT hinta euroa/pmm
Tekstin edellä ja tekstissä
Tekstin jälkeen
Kuolinilmoitukset ja
surukiitokset
Muistokirjoitukset
Takasivu
Kulmailmoitukset etusivu

mustavalk. 		
0,87 € 		
0,81 € 		

väri
1,07 €
1,01 €

0,76 €
0,38 €
0,90 € 		

1,10 €

sovitaan erikseen

Kulmailmoitukset s. 4 ja 5
			
sovitaan erikseen
Etusivu

kokonaisena tai puolikkaana
sopimuksen mukaan

Osoiteilmoitukset:

0,50 €/pmm

Rivi-ilmoitukset:
1-6 riviä
lisärivit

Vedokset
Ensimmäinen vedos sisältyy ilmoituksen
julkaisuhintaan, 2., 3. jne. vedokset
Käsikirjoituksen vastaisista vedoskorjauksista/
muutoksista/linjasiirtoa varten tehdystä
työstä veloitetaan

Linjasiirtomaksu
Valmis digitaalimuodossa oleva ilmoitusaineisto
muihin lehtiin
30 €/välitys, max. 90 €
Muihin medioihin valmistetusta
ilmoitusaineistosta työveloitus

60 €/alkava tunti

PALSTAN LEVEYDET
Palstan korkeus 365 mm, palstoja 6
1 palsta 			
2 palstaa 		
3 palstaa 		
4 palstaa
5 palstaa 		
6 palstaa 		
Sivukoko 		
Sivun painopinta-ala

39 mm
82 mm
125 mm
168 mm
211 mm
255 mm
289 x 410 mm
255 x 380 mm

PYHÄNTÄ
VIEREMÄ

9,67 €
1,21 €/rivi

Liikeilmoitukset jätettävä viimeistään maanantaina klo 12
mennessä ja pikkuilmoitukset maanantaina klo 14 mennessä.

60 €/tunti

Valmiista ilmoitusaineistosta emme toimita oikovedosta.

0,62 €/pmm

Perhetapahtumat:
1 x 30 pmm
20,16 € 		
1 x 60 pmm
28,23 € 		
Hintoihin lisätään arvonlisävero 24 %

10 €/kpl

KIURUVESI
PYHÄJÄRVI
IISALMI

PIELAVESI

ALENNUKSET
Mainostoimistoalennus -15% vain akkreditoidut yritykset.
Vaihtoilmoitusalennus -15%.
Toistoalennus -20% listahinnasta toisesta ilmoituksesta lähtien,
kun ilmoitus julkaistaan uudelleen täysin muuttumattomana
1 vkon kuluttua ja kaikki ilmoituskerrat varataan samanaikaisesti.
Alennukset eivät koske sopimushintoja.
Ilmoitusten varaaminen ja peruuttaminen
Ilmoitustila varattava ennakolta. Ilmoitukset peruutettava konttorin
aukioloaikana vähintään 2 työpäivää ennen lehden ilmestymistä.
Ladotuista, mutta peruutetuista ilmoituksista veloitetaan 50 %
ilmoitushinnasta.
Reklamaatio
Lehden vastuu ilmoituksen poisjäämisestä tai julkaisemisessa
sattuneesta virheestä rajoittuu ilmoituksen hintaan.
Muihin lehtiin toimitetusta aineistosta ilmoituksen valmistusarvoon.
Lehti ei hyvitä vähäisestä painovirheestä tai normaaliksi
sanomalehtilaaduksi katsottavasta painojäljen vaihtelusta,
joka ei vaikeuta ilmoituksen käsittämistä eikä vähennä sen
mainosarvoa. Huomautukset on tehtävä 7 päivän kuluessa ilmoituksen julkaisemisesta tai tarkoitetusta julkaisupäivästä lukien.

VALMISTETTAVA AINEISTO
Aineiston mukana on lehdelle toimitettava asettelumalli, käsikirjoitus
sekä tarvittavat kuva-aineistot.

VALMIS AINEISTO
Aineiston tulee olla sähköinen dokumentti, joka on varatun tilankokoinen, ei ylimääräistä valkoista tai leikkausmerkkejä ilmoituksen
ympärillä, tallennettu ensisijaisesti PDF-formaattiin tai jollain
seuraavien ohjelmien omalla formaatilla:
MAC/PC: Illustrator tai InDesign
CMYK PDF Press-asetuksilla.
Valmiista aineistosta emme lähetä ilmoitusvedosta.
Reklamaatiota ei voida käsitellä, mikäli näköisvedosta
ei ole toimitettu valmiin aineiston mukana.
Pinnakkais-, tai skannattavien aineistojen käsittelyaika
min. 2 työpäivää. Ilmoituksissa käytettävien kuvien valmistus
sisältyy ilmoitusvalmistushintaan.
Sähköpostitse toimitetun ilmoituksen nimeäminen:
ilmoittajan nimi, julkaisupäivä, ilmoituksen koko, yritys
Esimerkki: Firma Oy_301209_4x250
Kuvat, logot ja grafiikka:
Aineiston mukaan liitettyjen kuvien, logojen ja grafiikan on oltava
CMYK/RGB-väreissä, tallennusmuodon joko tiff, jpg tai pdf.
Sävykuvat resoluutio 200 dpi ja viivakuvat resoluutio 600 dpi kun
aineisto on 1:1 koossa.
Värit:
Prosessivärit CMYK, max 230%

Painopaikka:
Lehtisepät, Pieksämäki

