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SIVUN TIEDOT
Formaatti: tabloid
Sivun leveys: 254 mm
Sivun korkeus: 365 mm
Koko sivu: 254 x 365 mm
Puoli sivua vaaka: 254 x 180 mm
Puoli sivua pysty: 125 x 365 mm
Etusivu: 254 x 305 mm

PALSTALEVEYDET
1 palsta		
39 mm
2 palstaa
82 mm
3 palstaa
125 mm
4 palstaa
168 mm
5 palstaa
211 mm
6 palstaa
254 mm

Ilmoituksen korkeus 20 mm - 365 mm
porrastettuna 5 mm välein

AINEISTOVAATIMUKSET
Lähettäessäsi ilmoituksesi painovalmiina aineistona sähköisesti
dokumentin tulee olla valmistettu oikeaan kokoon, ilman marginaaleja ja
leikkausvaroja ja tallennettu PDF-formaatissa, fonttien ollessa konvertoituna. Tai jollakin allaolevien ohjelmien omalla formaatilla: PC/MAC: InDesign, Illustrator, Photoshop. Aineistoon on liitettävä lisäksi tulostusvedos.
Dokumentissa olevien kuvien ja grafiikan on oltava CMYK-väreissä ja
tallennusmuodon psd, tiff tai EPS. Sävykuvien resoluutio 220 dpi, viivakuvien 300 dpi 1:1 koossa

Etusivu 1,60 € / pmm
Takasivu 1,50 / pmm
Muut sivut 1,45 € / pmm

PALVELUHAKEMISTO
Vuosi-ilmoitukset 0,50 € / pmm
Sarjailmoitus min. 5 x 0,55 € / pmm
Lehden valmistaman valmiin mainoksen välittäminen muihin lehtiin 40 €
Mainostoimistoalennus 15 %
Vaihtoilmoitusalennus 15 %
Toistoalennus 20 %
Laskutuslisä 5 €
HIntoihin lisätään 24 % alv.

JUHLAHUMUA -palsta
(hinnat sis. alv)

1 x 30 mm, 30 €
1 x 50 mm, 35 €
1 x 100 / 2 x 50 mm, 45 €

RIVIT (ei yritysasiakkaille)
(hinnat sis. alv)
Rivi-ilmoitukset 10 € / kpl
Kuvallinen 15 €

AINEISTOAIKATAULU

Profiili: ISOnewspaper 26v4, max värimäärä 240%. Käytössä on 4-värisarjan CMYK-prosessivärit (Cyan, Magenta, Yellow, Black), värit ilmoitetaan
osaprosentteina.
Tekstin minimipistekoko on 8,5 pt.

Lehteen tuleva painovalmis
ilmoitusaineisto ma klo 14 mennessä.
Varaukset ja valmistettavien / vedostettavien
ilmoitusten aineistot
pe klo 12 mennessä:
ilmoitus@jarviseudunsanomat.fi

Aineiston deadlinet:

ME PALVELEMME SINUA:

jarviseudunsanomat.fi/asiakaspalvelu

MAINOSTA DIGISSÄ!
Kts. sivu 2

MYYNTI

ari.ahvenlampi@jarviseudunsanomat.fi

0400 130 555
LASKUTUS

marja.aronen@jarviseudunsanomat.fi
0400 773 492
MAINOSAINEISTO
eija.pippola@jarviseudunsanomat.fi
0400 778 542

jarviseudunsanomat.fi -sivuston mainospaikat
Banneri sivun yläosassa
1920px*240px panoraama, näkyy sivun yläosassa mutta ei pienemmillä mobiililaitteilla. Myydään yhdessä mobiilibannerin kanssa.
800px*400px mobiili, näkyy vain mobiililaitteilla.
Myydään yhdessä panoraaman kanssa.
Boxi 800px*800px. Näkyy keskellä uutisvirtaa kaikilla laitteilla.
Mainospaikka 1333px*1907px Digilehti -osiossa
Valmiit mainokset voi toimittaa .png tai .jpg muotoisina, värillisyys rgb.
Artikkelimuotoinen mainonta sivuillamme:
Mainosartikkeli, n.2000-2500 merkkiä (sis. välimerkit) + vaakakuva (.jpg tai .png, koko max. 1 Mt. Näkyvyys sopimuksen mukaisen ajan nostona ja arkistossa enintään 6kk.
Mainostettu tapahtuma Tapahtumakalenteri -osiossa. Korostettu omalla erottuvalla värillä. Toimita kuva
ja tapahtuman tiedot (aika, paikka, järjestävä taho, lyhyt kuvaus, lipun hinnat yms.) Poistetaan sivuilta
automaattisesti tapahtuman jälkeen.
Myynti ja aineiston toimitus: 0400 130 555 | ari.ahvenlampi@jarviseudunsanomat.fi.
Muista toimittaa meille myös mainokseen liitettävä hyperlinkki verkko- tai facebook-sivuillesi aineiston
toimittamisen yhteydessä!

