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Päätoimittaja/toimitusjohtaja

Leila Virnes, p. 010 230 8810, 0500 170 490
leila.virnes@pogostansanomat.fi

Ilmoitusmyyjä			

Jenni Kettunen, p. 010 230 8800, 050 415 2417
jenni.kettunen@pogostansanomat.fi

ALENNUKSET JA PAKETTI-ILMOITUKSET		
Mainostoimistokorvaus
Vaihtoilmoitusalennus
Toistoalennus		
Vaihtoilmoitusalennus

15 % (painovalmiista) tai 3 %
15 %
20 %
15 % (pakettilehtipaketissa10 %)

Pohjois-Karjalan Paikallislehtipaketti

(Koti-Karjala, Kotiseutu-Uutiset, Lieksan Lehti, Outokummun Seutu, YläKarjala, Pielisjokiseutu, Pogostan Sanomat, Puruvesi ja Vaarojen Sanomat)
Pakettihinta tekstisivuilla 1,22 €/pmm/lehti + alv.

2 lehteä			
-20 %
3-4			-25 %
5-8			-30 %
9 lehteä			
-40 %
Lisävärit 20 €+ alv. /lehti, 9 lehden paketissa värit veloituksetta.
Kysy lisää oman paikallislehden ilmoitusmyyjältäsi.

AINEISTON TOIMITUSOHJEET

LEVIKKI				

Aineiston toimitus 		
ilmoitukset@pogostansanomat.fi
			USB-muistitikulla tai muistikortilla
Käytetyt ohjelmistot:
InDesing, PhotoShop, Illustrator,
			Adobe Acrobat
Painovalmis aineisto:
PDF-muodossa
Kuvat:			JPG, TIF

					
AINEISTOAIKATAULU

MAKSUEHDOT

Levikkialue Ilomantsi, Kiihtelysvaara ja Tuupovaara
LT-levikki 4212 kpl (11.4.2018)

Ilmestymispäivä
Aineiston toimitus
Torstai 			
tiistaina klo 14 mennessä
Poikkeukselliset ilmestymispäivät 2019:
Kesälehti ke 29.5., uuden vuoden lehti pe 27.12.
					

TEKNISET TIEDOT

Painopinta-ala: leveys 254 mm, korkeus 365 m
(etusivun korkeus 275 mm)
Palstaluku		
5
1 palsta		
 	     47 mm
2 palstaa
 	     99 mm
3 palstaa	  	  150 mm
4 palstaa		 202 mm
5 palstaa		 254 mm
etusivun silmäkulma
82x40 mm

ILMOITUSHINNAT (/pmm, hintoihin lisätään alv. 24 %)
etusivu			  1,70 €
etusivun silmäkulma 	    110 € (sis. alv.)
teksti/tekstin jälkeen	  1,30 €
takasivu			  1,40 €
kuolinilmoitukset	  1,14 €
seura- ja kylätoiminta
0,62 €
kuntapalsta, mainoskuva 0,57 €
Palvelupalsta		
0,49 €
rivi-ilmoitukset		
5 € (sis. alv.)/rivi
Ystävänpalsta 1x30
  15 € (sis. alv.)
2x30
28 € (sis. alv.)
Tässä.fi -mobiilipalvelu 7-15 e/ilmoitus. Alle 25 euron arvoisiin
ilmoituksiin lisätään 5 euron laskutuslisä (sis. alv.).

Maksuehto 14 pv netto. Viivästyskorko 7 %.
Ilmoituslaskutus 2 kertaa kuukaudessa.

MAKSULIIKENNE
Nordea		
OP		
Danske Bank

FI91 1041 3000 0436 80
FI18 5072 0540 0003 22
FI40 8000 1701 5075 02

NDEAFIHH		
OKOYFIHH
DABAFIHH

VASTUU VIRHEISTÄ JA REKLAMAATIOT
Lehti ei vastaa ilmoituksen asuun tulleesta virheestä, joka johtuu lehdelle toimitetusta puutteellisesta tai virheellisestä aineistosta, epäselvästä käsikirjoituksesta tai puhelimitse annetusta ilmoituksesta. Lehti ei vastaa ilmoituksen
poisjäämisen aiheuttamasta vahingosta, eikä virheestä, joka käy selville ilmoittajalle toimitetusta oikovedoksesta, jos ilmoittaja ei ole määräaikaan mennessä palauttanut vedosta korjausehdotuksineen. Lehti ei anna hyvitystä paino-,
painatus- tai taittovirheestä, joka ei vaikeuta ilmoituksen käsittämistä eikä vähennä sen mainosarvoa. Virheestä, joka huonontaa ilmoituksen arvon, mutta
ei tee sitä tehottomaksi, annetaan enintään puolen hinnan alennus. Jos virhe
on niin suuri, että se oleellisesti vähentää ilmoituksen tehoa, lehti julkaisee ilmoituksen korjattuna uudelleen veloittaen vain yhden julkaisukerran hinnan
tai mikäli uutta ilmoitusta ei ole tarkoituksenmukaista julkaista, palauttaa maksun.
Lehden suurin vastuu ilmoituksen julkaisemisessa sattuneesta virheestä on
ilmoituksen hinta ja muihin lehtiin toimitetusta aineistosta sen valmistusarvo.
Muistutus virheellisestä tai julkaisematta jääneestä ilmoituksesta on tehtävä
viimeistään 8 päivän kuluttua ilmoituksen julkaisemisesta tai tarkoitetusta julkaisupäivästä. Virhe on yksilöitävä ja tarvittaessa ilmoitusta koskeva alkuperäisaineisto on toimitettava lehdelle.
Ilmoittaja vastaa lehteen nähden siitä, että hänen antamansa aineiston julkaiseminen tapahtuu kenenkään tekijänoikeutta loukkaamatta. Lehdellä on
oikeus kieltäytyä julkaisemasta ilmoitusta. Jos ilmoitus on maksettu, maksu
palautetaan. Kieltäytymisestä ja sen perusteista lehti tiedottaa välittömästi ja
aineisto palautetaan ilmoittajalle viimeistään kahden vuorokauden kuluessa
ilmoituksen jättämisestä.

