MEDIAOPAS 2020
Oulujokivarren aito
paikallislehti vuodesta 1959

Miksi kannattaa
mainostaa AIDOSSA paikallisessa?

MUHOS UTAJÄRVI VAALA

1. TAVOITTAVUUS

3. LÄHEISYYS LUKIJOIHIN

Paikallislehti tavoittaa lähes

Paikallislehti koetaan

80%

alueensa väestöstä.
Kaikki lukevat paikallista!

YHTEYSTIEDOT
Muhoksen toimisto

Aaronkuja 5, 91500 MUHOS
Vaihde 08 5313 700

Toimisto avoinna ma-pe 8-16

2. VAHVA
LUKIJASUHDE

TOIMITUS

Lukijat perehtyvät lehteensä
erittäin tarkasti:

9/10

Päätoimittaja

Elina Jyrinki

lukee sen kannesta kanteen!

MEDIAMYYNTI
Tea Korkala

044 5313 712
tea.korkala@tervareitti.fi

Janne Halonen

044 5313 715
janne.halonen@tervareitti.fi

ILMOITUSVALMISTUS
Paula Mertaniemi

044 5313 714
ilmoitukset@tervareitti.fi

ASIAKASPALVELU
Sinikka Kinnunen

044 5313 711
tilausasiat@tervareitti.fi

ILMESTYMISPÄIVÄ
Torstai

AINEISTOAIKATAULU
Tiistai
klo 12 mennessä

Poikkeukselliset
ilmestymispäivät
Pe 3.1.
Pe 22.5.
Ke 23.12.

Lähde: SPM Paikallislehtien vahvuudet -lukijatutkimukset 2017, Tietoykkönen Oy

044 5313 713
toimitus@tervareitti.fi

läheisemmäksi
kuin mitkään muut mediat!

4. PARAS TIETOLÄHDE
Paikallislehti on ylivoimaisesti paras tietolähde
alueensa asioista. Aidosti paikallinen lehti on

loistava
mainospaikka
paikalliselle ilmoittajille!

Oulujokilaakson

ykkösmedia,
ota haltuun
koko alue
kerralla!

Janne

Tea

Ilmoitushinnat
Etusivun ilmoitus. Leveys 6 palstaa.
Tekstissä, tekstin jälkeen, premi, seurat ja yksityishenkilöt
Takasivu
Teemailmoitukset
Kuolinilmoitukset
Perhetapahtumat

Lisämaksut

1,50/pmm
1,15/pmm
1,20/pmm
1,20/pmm
1,15/pmm
1,15/pmm

Nimimerkkilisämaksu 5€. Vaihtoilmoituslisämaksu 5€. Laskutuslisä 3€/lasku. Kuvan/logon
lähetys 10€/kpl. Valmiiden ilmoitusten luovutus 30€/ilmoitus. Työveloitus 59€/h,
minimiveloitus 30 min. Kaikkiin hintoihin lisätään voimassaoleva arvonlisävero.

Toistoalennus

- 20%, ilmoitus muuttumattomana enintään 7 päivän sisällä (printtilehti)

LEHDEN
ILMOITUSRAKENNE
Etu- ja takakansi ovat ilmoitustilaa.
Premisivulla 3 on ilmoituksille tilaa
sivun oik. reunassa, leveys 2 palstaa.

AALLOILLA-sivulla julkaistaan

kuolin-, kiitos- ja juhla-ilmoitukset
sekä seurakuntailmoitukset.

VENEESSÄ-sivulla julkaistaan

seuratoimintapalsta ja yhdistysten
tapahtumailmoituksia.

Sivulta 6 lähtien julkaistaan

mainoksia. Ilmoitusten koko
määritellään 5 pmm:n välein.

TEKNISET TIEDOT
Sivun valmistusmitat
Lev. 260 mm, kork. 365 mm,
palstoja 6 kpl

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

AINEISTO PRINTTILEHTEEN
ilmoitukset@tervareitti.fi
Valmis ilmoitusaineisto
pdf –muodossa konvertoituna.

Ilmoita julkaisupäivä, yhteystiedot
ja laskutustiedot!

AINEISTO NETTISIVUILLE
ilmoitukset@tervareitti.fi
Kuvat 72 ppi -resoluutiolla.
Panoraamabanneri 1 550 x 300 pikseliä.
Pysty- ja vaakabanneri 300 x 250 pikseliä
Tiedostomuodot jpg, png ja gif.

VALMISTETTAVAT
ILMOITUKSET
Lähetä www.tervareitti.fi
lomakkeella ”Ilmoitukset”

Lähetä sähköpostilla
ilmoitukset@tervareitti.fi

Soita
p. 044 5313 711

ILMOITUSVEDOKSET

Sisäänjättöaikojen mukaisesti
jätetyistä mainosilmoituksista
lähetämme pyynnöstä yhden vedoksen.

Julkaisija
Tervareitti Oy

Painopaikka
Kaleva365 Oy, Oulu

Nettisivut www.tervareitti.fi
Tervareitin nettisivujen kautta voi lukea viimeisimpiä uutisia, siirtyä lukemaan

näköislehteä, tehdä tilauksia ja osoitteenmuutoksia.
Palvelussa voit jättää ilmoituksia sekä antaa palautetta.
Nettisivuilla julkaistaan ilmoittajien mainosbannereita kahdella eri mainospaikalla.

Bannerihinnat
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

Muut palvelut

Mainostoimisto- ja sisällöntuotantopalvelut alk. 59€ / h

Tervareitti Oy tuottaa asiakkaidensa tarpeiden mukaisia mainos- ja sisällöntuotantoratkaisuja laajalla skaalalla. Kerro tarpeesi, me toteutamme sen!

ESIM. Some-markkinoinnin suunnittelu ja toteutus, toimituksellinen
sisältö, esitteet, käsiohjelmat, tekstit, kuvat, videot,
sivunvalmistus ja taittaminen, paino ja jakelu Tervareitin
liitteenä...
JOUS!

KYSY TAR

Ilmoitus- ja laskutushuomautukset
Ilmoitusreklamaatiot on tehtävä 7 päivän kuluessa ilmoituksen julkaisemisesta.
Laskutushuomautukset on tehtävä 7 päivän kuluessa laskun päiväyksestä.
Lehti ei vastaa ilmoitukseen tulleesta virheestä, joka johtuu puutteellisesta tai

epäselvästä lehdelle toimitetusta 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, hyvitetään enintään -50%. Jos virhe on niin suuri, että se oleellisesti vähentää ilmoituksen tehoa, lehti julkaisee korjatun ilmoituksen uudelleen veloituksetta.

Ilmoitusten peruutukset on tehtävä sisäänottoaikojen mukaisesti, takasivun

ilmoitusvaraukset on peruttava viikkoa aikaisemmin. Peruutetuista, jo tehdyistä
ilmoituksista peritään valmistuskustannukset, kuitenkin enintään 50% hinnasta. Lehden
painoaikatauluun vaikuttavia ilmoitusmyöhästymisiä ei hyväksytä.

Maksuliikenne		
Pankkiyhteydet

Tervareitti Oy, Y-tunnus: 0209995-6

Maksuehdot		

14 päivää netto, yliajalta veloitetaan korkolain mukainen
viivästyskorko. 1. maksukehoituksen muistutuslisä on 5 € ja
2. maksukehoituksen muistutuslisä on 10 €.
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.

Utajärven Osuuspankki OKOYFIHH
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