Pogostan Sanomat
YHTEYSTIEDOT
Pogostan Sanomat Oy

Mediakortti 2020
ILMOITUSHINNAT Hinnat voimassa 1.1.2020 alkaen.
(€/pmm, hintoihin lisätään alv. 24 %, ellei toisin mainita)

Y-tunnus: 0167572-0
Käyntiosoite: Kauppatie 29, 82900 Ilomantsi
Sitoutumaton paikallislehti
Paikallislehtien liiton ja Sanomalehtien liiton jäsen
Sähköposti: etunimi.sukunimi@pogostansanomat.fi
ilmoitukset@pogostansanomat.fi

Päätoimittaja/toimitusjohtaja

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

Ilmoitukset			

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

Asiakaspalvelu ja laskutus

etusivu			  1,72 €
etusivun silmäkulma (82x40 mm)
120 € (sis. alv. 24 %)
teksti/tekstin jälkeen	  1,32 €
takasivu			  1,42 €
kuolinilmoitukset ja
surukiitokset	  	
1,16 €
seura- ja kylätoiminta
0,63 €
kuntapalsta, mainoskuva 0,58 €
Palvelupalsta		
0,50 €
rivi-ilmoitukset 		
yksityiset 5 €/rivi (sis. alv. 24 %)
			yritykset 6,20 €/rivi (sis. alv. 24 %)
perheilmoitukset
1x30
   15 € (sis. alv. 24 %)
(Ystävänpalsta
1x50
25 € (sis. alv. 24 %)

Liisa Sorjonen, p. 010 230 8815, 050 415 2422
asiakaspalvelu@pogostansanomat.fi

Tässä.fi -mobiilipalvelulisä 7-15 e/ilmoitus.
Alle 25 euron arvoisiin ilmoituksiin lisätään 5 euron laskutuslisä (sis. alv.).
Peruutetuista, jo valmistetuista ilmoituksista veloitetaan 50 % ilmoitushinnasta.

LEVIKKI				

ALENNUKSET JA PAKETTI-ILMOITUKSET		

Levikkialue: Ilomantsi, Kiihtelysvaara ja Tuupovaara
Levikkitarkastus Oy:n 13.5.2019 tarkastama
kokonaislevikki: 3986 kpl

					
AINEISTOAIKATAULU

Ilmestymispäivä
Aineiston toimitus
Torstai 			
tiistaina klo 14 mennessä
Poikkeukselliset ilmestymispäivät 2020:
Ke 20.5. (helatorstai), ke 23.12. (jouluaatto)
					

TEKNISET TIEDOT

Painopinta-ala: leveys 254 mm, korkeus 365 mm
(etusivun korkeus 275 mm)
Palstaluku:		 5
Painomenetelmä:
4-värioffsetrotaatio
Painopaikka: 		
PunaMusta Oy, Joensuu
Palstanleveydet:		
1 palsta		
47 mm
			2 palstaa
99 mm
			3 palstaa
150 mm
			4 palstaa
202 mm
			5 palstaa
254 mm
etusivun silmäkulma
82x40 mm
Palveluksessanne-palsta leveys 1 palsta 38,75 mm
			
leveys 2 palstaa 82 mm

Verkkobannerit

Paraati 980x400 px
(80 kt, html5 200kt)
Jättiboksi 468x400 px (40 kt, html5 100kt)
Pikkuboksi 300x250 px (40 kt, html5 100kt)

AINEISTON TOIMITUSOHJEET
Aineiston toimitus
ilmoitukset@pogostansanomat.fi
			USB-muistitikulla tai muistikortilla
Käytetyt ohjelmat:
Adobe InDesign CC, Adobe
			
Photoshop CC, Adobe Illustrator
			
CC, Adobe Acrobat X Pro
Valmis aineisto:		
Painokelpoinen PDF
Teksti: 			
RTF, TXT, ODT
Kuvat:			JPG, TIF
Kuvien resoluutio:
200 dpi

Mainostoimisto- ja vaihtoilmoitusalennus 15 %
Toistoalennus				20 %

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 %
Värilisä 20 €+ alv. /lehti, 9 lehden paketissa värit veloituksetta.
Kysy lisää omalta paikallislehden ilmoitusmyyjältäsi.

MAKSUEHDOT
Maksuehto 14 pv netto. Viivästyskorko 7 %. Laskutus 2 kertaa kuukaudessa.
Erääntyneen laskun perimisestä veloitamme maksukehoitusmaksun 5 euroa.

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

Kaikki hyväksytyt ilmoitukset pyritään julkaisemaan määrättyinä päivinä.
Mikäli ilmoitusta ei tuotannollisista tai muista toiminnallisista syistä (esim.
lakko) tai asiakkaasta johtuvista syistä kuitenkaan voida julkaista, lehti ei
vastaa ilmoittajalle mahdollisesti aiheutuvasta vahingosta.
Lehti ei vastaa ilmoituksen asuun tulleesta virheestä, joka johtuu lehdelle toimitetusta puutteellisesta tai virheellisestä aineistosta, epäselvästä käsikirjoituksesta tai puhelimitse annetusta ilmoituksesta tai virheestä, joka käy selville
ilmoittajalle toimitetusta ja hänen hyväksymästään tai määräaikana palauttamatta jättämästään korjausvedoksesta. 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.
Huomautukset virheellisestä tai julkaisematta jääneestä ilmoituksesta on tehtävä viimeistään 8 päivän kuluttua ilmoituksen julkaisemisesta tai tarkoitetusta julkaisupäivästä. Lehdellä on oikeus kieltäytyä julkaisemasta ilmoitusta. Jos
ilmoitus on maksettu, maksu palautetaan. Kieltäytymisestä ja sen perusteista
lehti tiedottaa välittömästi ja aineisto palautetaan viimeistään 2 vrk kuluessa.

www.pogost ans anomat.fi

