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Lehden ilmestyminen
Ilmestymistiheys:
Kaksi kertaa viikossa
Ilmestymispäivät:
Tiistai ja perjantai
Poikkeavat ilmestymispäivät 2018:
Lehti ilmestyy viikolla 1 vain pe 5.1. Viikolla 13 lehti ilmestyy to 29.3. (ei pe 30.3.). Viikolla 14 lehti ilmestyy vain
pe 6.4. Viikolla 18 lehti ilmestyy ma 30.4. (ei ti 1.5.). Viikolla 25 lehti ilmestyy vain ke 20.6. Viikolla 52 lehti
ilmestyy vain pe 28.12.

Aineisto- ja varausaikataulut
Tiistain numero:
Perjantain numero:

Aineisto viimeistään perjantaina klo 15:00 mennessä
Aineisto viimeistään keskiviikkona klo 15:00 mennessä

Pikkuilmoituksia otetaan vastaan ilmestymispäivää edeltävänä päivänä klo 10:00 asti.
Takasivun ilmoituspaikkavaraukset on tehtävä ennakkoon, samoin muista paikkatoivomuksista on sovittava
ennakolta.
Ilmoitusten peruutukset on tehtävä sisäänottoaikojen mukaisesti, takasivun ilmoitusvaraukset on peruttava
viikkoa aikaisemmin. Peruutetuista, jo tehdyistä ilmoituksista peritään valmistuskustannukset, kuitenkin
enintään 50% ilmoitushinnasta. Lehden painoaikatauluun vaikuttavia ilmoitusmyöhästymisiä ei hyväksytä.

Tervareitin lukijapeitto
Lukijasuhdetutkimus 5/2016 (Tietoykkönen Oy)

Ilmoitukset paperilehdessä
Tervareitti -lehti

Pmm hinnat

Hinta

Etusivun ilmoitus. Leveys 6 palstaa, korkeus max. 100 mm
Tekstissä ja tekstin jälkeen
Takasivu
Teemailmoitukset
Kuolinilmoitukset
Perhetapahtumat
Seurat ja yksityishenkilöt
Kuvaonnittelut (koko 1 x 60)

1,50 € / pmm
1,15 € / pmm
1,20 € / pmm
1,20 € / pmm
1,00 € / pmm
1,00 € / pmm
1,00 € / pmm
35,00 € / ilmoitus

Lisämaksut
Nimimerkkilisämaksu 5,00 €. Vaihtoilmoituslisämaksu 5,00 €. Laskutuslisä 3,00 € / lasku. Kuvan / logon
lähetys 10,00 € / kpl. Valmiiden ilmoitusten luovutus 30,00 € / ilmoitus. Työveloitus 42,00 € / tunti,
minimiveloitus 30 min. Kaikkiin hintoihin lisätään voimassaoleva arvonlisävero.

Alennukset paperilehden ilmoituksista
Toistoalennus
- 20%, ilmoitus muuttumattomana enintään 7 päivän sisällä

Tervareitin digitaaliset palvelut
Bannerit www.tervareitti.fi -sivustolla
”Panoraamabanneri” etusivun yläosassa
”Boxi” etusivun oikeassa reunassa
”Boxi” etusivun alareunassa

Hinta
90,00 € / viikko
40,00 € / viikko
30,00 € / viikko

Digitaaliset julkaisut
Digitaalinen julkaisualusta
Digitaalisen julkaisun koostaminen
Digitaalisen julkaisun sisällöntuotanto

Hinta
200,00 € / vuosi
42,00 € / tunti
42,00 € / tunti + kulut

www –sivut, mainosmuodot
- Panoraamabanneri, sivuston yläosassa
- Boxibanneri, sivuston oikeassa reunassa
- Boxibanneri, sivuston alaosassa

Bannereiden aineisto-ohje
-

Kuvien tulee olla 72 ppi –resoluutiolla (72 kuvapistettä/tuuma)
Panoraamabannerin koko on 1 550 * 300 pikseliä
Boxibannerin koko on 300 * 250 pikseliä
Tiedostomuodot ovat jpg, png ja gif

Digitaaliset julkaisut
- Julkaisut toteutetaan asiakkaan tilauksesta ja ne voidaan esittää Tervareitin digitaalisessa
portaalissa ja/tai asiakkaan omissa sähköisissä palveluissa

Muut palvelut tarjousten mukaan
-

-

Toimituksellinen sisältö
Teksti
Kuvat
Videot
Sivunvalmistus
Paino ja jakelu Tervareitin liitteenä

Ilmoitus- ja laskutushuomautukset
Ilmoitusreklamaatiot on tehtävä seitsemän päivän sisällä ilmestymispäivästä, samoin laskutushuomautukset
seitsemän päivän sisällä laskun päiväyksestä.
Lehti ei vastaa ilmoituksen asuun tulleesta virheestä, mikä johtuu lehdelle toimitetusta puutteellisesta tai
epäselvästä aineistosta, tai puhelimitse annetusta ilmoituksesta. Lehti ei vastaa ilmoituksen poisjäämisen
aiheuttamasta vahingosta. Lehti ei anna hyvitystä paino- tai taittovirheestä, joka ei vaikeuta ilmoituksen
käsittämistä eikä vähennä sen mainosarvoa. Virheestä, joka huonontaa ilmoituksen arvoa mutta ei tee sitä
tehottomaksi, annetaan enintään puolen hinnan alennus. Jos virhe on niin suuri, että se oleellisesti vähentää
ilmoituksen tehoa, lehti julkaisee korjatun ilmoituksen uudelleen veloittaen vain yhden julkaisukerran hinnan.

Maksu- ja muut ehdot
Maksuliikenne:
Pankkiyhteydet:

Tervareitti Oy
Utajärven Osuuspankki
Kainuun Osuuspankki
Oulun OP, Muhos
Nordea Pankki

Y-tunnus:
OKOYFIHH
OKOYFIHH
OKOYFIHH
NDEAFIHH

0209995-6
FI77 5490 0710 0019 30
FI15 5760 9610 0003 58
FI73 5274 0010 0013 19
FI50 1110 3000 0610 19

Maksuehdot:

14 päivää netto, yliajalta veloitetaan korkolain mukainen viivästyskorko.
1. maksukehoituksen muistutuslisä on 5,00 € ja 2. maksukehoituksen
muistutuslisä on 10,00 €.
Henkilökohtaiset ilmoitukset ja muihin lehtiin välitetyt yksityisten ilmoitukset
maksetaan ilmoitusta jätettäessä käteismaksuna.
Lehti voi vaatia asiakkaalta käteismaksun ennen ilmoituksen julkaisemista.
Lehden julkaisemien ilmoitusten tulee noudattaa Mainostajien Liiton
julkaisemia mainonnan sääntöjä ja ohjeita.

Lehden ilmoitusrakenne
Sivut 1, 2 ja 3 ovat pääasiassa toimituksellisia. Sivulla 4 julkaistaan kuolin-, kiitos- ja en juhli –ilmoitukset, sekä
seurakunnalliset ilmoitukset. Sivulta 5 lähtien julkaistaan mainokset. Ilmoitusten koko määritellään 5 pmm:n
välein.

Tekniset tiedot
Sivun valmistusmitat:

Leveys 260 mm, korkeus 365 mm, palstaluku 6, palstan leveys 40 mm

Palstan leveydet:

1 palsta 40 mm, 2 palstaa 84 mm, 3 palstaa 128 mm, 4 palstaa 172 mm,
5 palstaa 216 mm ja 6 palstaa 260 mm.

Painopaikka:

Kaleva365 Oy, Oulu

Ilmoitusaineiston toimittaminen Tervareitin paperilehteen:
Sähköpostilla osoitteeseen ilmoitukset@tervareitti.fi. Valmis ilmoitusaineisto
pdf –muodossa sis. kuvat ja tekstit konvertoituina. Ilmoita viestissä aina
julkaisupäivä ja yhteystiedot.
Ilmoitusaineiston toimittaminen Tervareitin sähköisiin palveluihin:
Sähköpostilla osoitteeseen ilmoitukset@tervareitti.fi. Kuvien tulee olla
72 ppi -resoluutiolla (72 kuvapistettä/tuuma). Panoraamabannerin koko
on 1 550 * 300 pikseliä. Pysty- ja vaakabannerin koko on 300 * 250 pikseliä.
Tiedostomuodot ovat jpg, png ja gif.
Valmistettavat ilmoitukset:

Verkkosivujen kautta lomakkeella kohdassa ”ilmoitukset”, sähköpostilla
osoitteeseen ilmoitukset@tervareitti.fi tai puhelimitse.

Ilmoitusvedokset:

Sisäänjättöaikojen mukaisesti jätetyistä mainosilmoituksista lähetämme
pyynnöstä yhden vedoksen.

Verkkosivut
Tervareitin verkkosivujen osoite on www.tervareitti.fi. Verkkosivujen kautta voi lukea viimeisimpiä uutisia, sekä
siirtyä lukemaan näköislehteä, tehdä tilauksia ja osoitteenmuutoksia. Palvelussa voit jättää ilmoituksia, sekä
antaa palautetta. Sivuilta voi siirtyä myös Tervatori –palveluun, joka on kuluttajille suunnattu kauppapaikka.
Verkkosivuilla on myös eri kirjoittajien blogeja ja ilmoittajien mainosbannereita.

Digitaalinen portaali
Tervareitin digitaalisessa portaalissa julkaistaan Tervareitin näköislehdet, sekä mm. yhteistyökumppaneiden
digitaalisia kuvastoja ja tiedotteita.

