Lieksan Lehti

MEDIATIEDOT 2018

Puolueeton Lieksan paikallislehti

Julkaisija

Ilmoitukset
ilmoitukset@lieksanlehti.fi

LIEKSAN LEHTI OY
Päätoimittaja

Marja Mölsä
marja.molsa@lieksanlehti.fi
sitoutumaton
Sanomalehtien Liitto

Puoluekanta
Jäsenyys

Jarmo Kilpeläinen		
jarmo.kilpelainen@lieksanlehti.fi

050 415 2403

Asiakaspalvelu

Levikki
Levikintarkastus Oy:n tarkistama levikki 5 582 kpl 16.2.2017.
Varsinainen levikkialue Lieksan Kaupunki, peitto n. 70%

Leena Oinonen		
Virpi Reijonen (oppisopimus 31.12.2018)
Toimistonhoitaja Jaana Nesterinen
Telefax		

Tilaushinta: kestotilaus (sis. digitaalisen näköislehden)
129,00 €, 1. vuosi määräaik. 143,00 €
(Hinnat sisältävät arvonlisäveron)

Sähköpostit

050 415 2400
050 415 2401
050 415 2402
010 230 8690

asiakaspalvelu@lieksanlehti.fi
etunimi.sukunimi@lieksanlehti.fi
internet-kotisivut: www.lieksanlehti.fi

Ilmestyminen

käyntiosoite:
avoinna:

kaksi kertaa viikossa, tiistaisin ja torstaisin

Siltakatu 1, 81700 Lieksa
arkisin klo 8–16

Toimitus

Lieksan Lehti ei ilmesty
vuonna 2018 seuraavina päivinä:
ti 2.1.
uudenvuodnepäivän jälkeinen päivä
ti 3.4.
2.pääsiäispäivän jälkeinen päivä
ti 1.5.
vappu
to 10.5.
helatorstai
to 6.12.
itsenäisyyspäivä
ti 25.12. joulupäivä
to 27.12. tapaninpäivän jälkeinen päivä

Päätoimittaja
Toimittajat

Marja Mölsä
Harri Ronkainen
Martti Heikkinen
Varpu Strengell

040 719 7493
050 415 2409
050 415 2406
050 415 2407

sähköpostit:		
toimitus@lieksanlehti.fi
		etunimi.sukunimi@lieksanlehti.fi

Ilmoitushinnat
Voimassa 1.1.2018 alkaen toistaiseksi. Hinnat ovat verottomia valmisaineistohintoja. Niihin lisätään
arvonlisävero 24%, ellei toisin mainita. Lieksan Lehdessä valmistettavien ilmoitusten ilmoitusvalmistuslisä on 0,05 €/
pmm. Ilmoitusvalmistuslisää ei peritä rivi-, kuolin-, merkkipäivä-,järjestöpalsta eikä toistoilmoituksista.
Hinta €/pmm
mv
4-väri
etusivu
2,23
2,68
ennen tekstiä
1,64
2,16
teksti
1,62
2,15
tekstin jälkeen
1,62
2,15
takasivu
1,84
2,29
kuolinilmoitukset ja -kiitos
1,34
ilmoitusvalmistuslisä muokattaviin kuolinilmoituksiin 16,13 €
(20 € sis. alv. 24%)
Liike- ja palveluhakemisto
(ilm. 1 krt/vko, värillinen)

0,60

Onnittelut/Kiitos
värillinen, 1x60
Etusivun 		
silmäkulmailmoitus		
82 x 40 mm, 4-väri
Rivi-ilmoitukset		
Yksityiset
2 riviä
lisärivit
Yritykset
3 riviä
lisärivit

33,87 €

42,00 €

veroton verollinen
149,19 € 185,00 €
veroton
10,48 €
3,63 €
24,19 €
3,63 €

verollinen
13,00 €
4,50 €
30,00 €
4,50 €

Matkat ja retket 3 ens. riviä 13,80 €, lisärivit 1,00 €

Max. seitsemän riviä. Rivi-ilmoituksiin ei myönnetä toistoalennusta.

Seuratoimintaa

Netti-ilmoitukset:
kysy hinnat ja paikat ilmoitusosastoltamme.

Lastenpalsta
4-väri
Kiitos/en juhli
mv, 1 x 30 mm

3 ens. riviä 4,50 €, lisärivit 1,00 €
veroton
24,19 €

verollinen
30 €

28,23€

35 €

Tekniset lisäveloitukset:
Laskutuslisä alle 21,31 € ilmoituksista 4,03 €,
nimimerkkilisä 4,03 €.
Vaihtoilmoituksen välityskulut 4,84 €/ilmoitus.

Tekniset tiedot

Vastuu virheistä ja reklamaatiot

painopinta-ala:

Lehden suurin vastuu julkaisemisessa sattuneesta virheestä on
ilmoituksen hinta ja muihin lehtiin toimitetusta aineistosta sen
valmistusarvo.

Palstaluku
Palstaleveys

Painomenetelmä
Painopaikka

leveys 254 mm, korkeus 365 mm,
(etusivun kork. 275 mm ja
takasivun kork. 365 mm)
5
1 palsta
47 mm
2 palstaa
99 mm
3 palstaa
150 mm
4 palstaa
202 mm
5 palstaa
254 mm
4-värioffsetrotaatio
Punamusta,Oy Joensuu

Muotorajoitukset - rivi-ilmoitukset yksityiset min. 2 riviä
		- rivi-ilmoitukset yritykset min. 3 riviä
- pienin ilmoituskoko 1 x 20 mm
		- kuolinilmoitukset 1 x 60 mm, 2 x 60 mm
nettibannerit

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

Aineistovaatimukset
Valmistettavat aineistot: Asettelumalli, käsikirjoitus
sekädiat, värinegatiivit, valokuvat, piirrokset. Aineiston palautuspyynnöt on tehtävä sen toimittamisen yhteydessä.
sähköisesti toimitettavan ilmoitusaineiston muoto

Valmis aineisto:

painokelpoinen PDF (lisätiedot ja profiili osoit
teesta www.ilmoitusvalmistus.fi > ohjeet ja
vinkit > painovalmis lehtiilmoitus)
Ilmoitusaineisto: sähköpostitse, USB-muistitikku,
muistikortit,(SM, SD/MMC, MS, CF/MD)
Käytetyt ohjelmat Adobe Creative Cloud ohjelmistot,
Krita, Gimp, Blender, Inkscape
Ilmoitusten
sähköposti:
ilmoitukset@lieksanlehti.fi

Aineistoaikataulu
klo 14 mennessä
klo 12 mennessä

Rivi-ilmoitukset lehden julkaisua edeltävänä päivänä
viimeistään klo 11.30.

Maksuliikenne
Lieksan Lehti Oy, Y-tunnus 0169261-9
Siltakatu 1, 81700 Lieksa
FI26 1042 3000 0512 03
FI56 5343 0720 0022 57
FI24 8000 1400 6581 19

Muistutus virheellisestä ilmoituksesta on tehtävä 8 päivän
kuluessa lehden ilmestymisestä.
Noudatamme ilmoitusten julkaisusäännöissä mainittua
reklamaatiokäytäntöä.

Alennukset

Vaihtoilmoitusalennus 15%, Sanomalehtien Liiton jäsenedut.
Muut lehdet 10%. Vaihtoilmoitusalennus ei koske riviilmoituksia.
Mainostoimistoalennus 15%, painovalmiista materiaalista
laskettuna ilmoituksen bruttoarvosta. (Toistoilmoituksissa
mainostoimistoalennus lasketaan toistoalennuksen jälkeen).
Lehti edellyttää, että ilmoitus- ja maksuaikatauluja noudatetaan ja että luottotappiovastuu on voimassa. Mainostoimisto
vastaa myös siitä, että ilmoituksen sisältöehdot ovat Lieksan
Lehden julkaisuehtojen mukaiset.
Pohjois-Karjalan paikallislehtien alennus:
Koti-Karjala, Kotiseutu-uutiset, Lieksan Lehti, Outokummun
Seutu, Pielisjokiseutu, Pogostan Sanomat, Puruvesi,
Vaarojen Sanomat, Ylä-Karjala.

Sähköpostiaineistosta tehtävä
myös varaus puhelimitse/faxilla.
		

torstaina
maanantaina

Lehdellä on oikeus kieltäytyä julkaisemasta ilmoitusta.
Jos maksu on maksettu, se palautetaan. Kieltäytymisestä ja
sen perusteista lehti tiedottaa välittömästi ja aineisto palautetaan kahden viikon kuluessa.

Toistoalennus 20%, kun ilmoitus julkaistaan muuttumattomana uudelleen viikon sisällä ja kaikki ilmoitukset varataan
samanaikaisesti.

Teksti:
RTF, TXT, ODT
Kuvat:
JPG, TIF,
kuvien resoluutio: 200 dpi

tiistain lehteen
torstain lehteen

Lehti ei vastaa ilmoituksen poisjäämisestä aiheutuneista
vahingoista. Lehti ei vastaa ilmoituksen asuun tulleesta
virheestä, mikä johtuu lehdelle toimitetusta puutteellisesta
ja virheellisestä aineistosta, epäselvästä käsikirjoituksesta
tai puhelimitse annetusta ilmoituksesta. Lehti ei vastaa virheestä, mikä käy selville ilmoittajalle toimitetusta korjausvedoksesta, jos ilmoittaja on hyväksynyt sen korjaamatta
tai jos hän on laiminlyönyt vedoksen palauttamisen määräajassa.

NDEAFIHH
OKOYFIHH
DABAFIHH

Maksuehdot
• tiliasiakkaat 14 pv netto, yliajalta 16% vuotuinen korko
• auktorisoidut mainostoimistot 30 päivää netto tai
14 pv -1%, yliajalta 16% vuotuinen korko.
• laskua koskevat huomautukset tehtävä viikon sisällä
saapumisesta
• erääntyneen laskun perimisestä veloitamme
maksukehoitusmaksun 5 €

!

Alennus, kun sama ilmoitus on useammassa paikallislehdessä:
-20% alennus
2 lehteä
-25% alennus
3 lehteä
-30% alennus
5 lehteä
-40% alennus
9 lehteä
Ilmoituksista voi sopia lähimmän paikallislehden
ilmoituskonsultin kanssa.
Toisensa pois sulkevat alennukset:
• Mainostoimistokorvaus/sopimusalennus
• Vaihtoilmoitusalennus/sopimusalennus
• Toistoalennus/sopimusalennus
• Paikallislehtipakettialennus/toistoalennus

