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Ilmoitusvalmistus ja -myynti
sisältömarkkinointi
Jari-Pekka Heimolinna
040 181 3023

Asiakasvastaava,
myynti
Maarit Rimpinen
040 181 3022

Toimittaja
Minna Mäkelä
040 181 3024

Päätoimittaja,
toimitusjohtaja
Heli Lehtelä
050 371 7334

Toimitus toimitus@urjalansanomat.fi

Toimittaja
Kimmo Häkkilä
040 181 3021

LEHDEN JULKAISIJA
Urjalan Sanomat Oy
Postiosoite  Urjalantie 26, 31760 URJALA
Katuosoite  Urjalantie 26, 31760 Urjala
Keskus  040 181 3020
Internetosoite  www.urjalansanomat.fi
Päätoimittaja  Heli Lehtelä

ILMOITUSMYYNTI
Sähköposti: ilmoitukset@urjalansanomat.fi
Ilmoitusasiat: Maarit Rimpinen ja Jari-Pekka Heimolinna

LEVIKKI
Levikintarkastus Oy:n tarkastama levikki 4907 kpl vuonna 2015.
Levikkialue: Urjalan tienoon lisäksi koko maailma.
Varhaiskanto Urjalan taajamissa.



ILMOITUSHINNAT/pmm
Perushinnasto:
Tekstissä, tekstin jälkeen ...........................0,94 €
Kuolinilmoitukset .........................................0,94 €
Lisäväri .............................................................1,04 €
Moniväri ...........................................................1,14 €
Pienin ilmoituskoko .....................................20 pmm
Hintoihin lisätään arvonlisävero .............24 %.
Kuva onnea-palstalla ..................................12 € (sis. alv).
Kaikki lehti-ilmoitukset näkyvät myös digilehti US Digissä.  
Kysy lisää digilehden rikasteista toimituksesta.

TILAUSHINNAT
Täystilaus 12 kk 82 € , täystilaus 6 kk 47 €, täystilaus 3 kk 33 €. Määräaikainen täystilaus 
3 kuukautta 37 €. Täystilaukseen kuuluu printtilehti kerran viikossa kotiin kannettuna, 
urjalansanomat.fi -sivuston rajoittamattoman käyttö sekä näköislehti.  
Digitilaus 12 kk 62 €, 6 kk 37 € (hinnat sis.  alv 10 %). Digitilaukseen kuuluu urjalansanomat.fi 
-sivuston rajoittamattoman käyttö sekä näköislehti. 
Tilaukset voimassa laskutuskauden loppuun. 

ALENNUKSET
Toistoalennus 15%
Vaihtoilmoitusalennus 15%
Mainostoimistoalennus 15 %
Alennusten saaminen edellyttää laskun suorittamista viimeistään eräpäivänä.
Alennukset eivät koske valtion tai kuntien ilmoituksia.

ILMESTYMINEN JA AINEISTOAIKATAULU
Lehti ilmestyy kerran viikossa, torstaisin.
Ilmoitusaineisto lehteen on toimitettava viimeistään tiistaina klo 13.

TEKNISET TIEDOT
Lehden sivukoko  palstaluku 5
Arkkikoko  280 x 400 mm
Painopinta-ala  255 x 365 mm
Palstaleveydet 47 mm, 99 mm, 151 mm, 203 mm, 255 mm, palstaväli 5 mm

VASTUU VIRHEISTÄ JA REKLAMAATIOT
Lehden suurin vastuu ilmoitusten julkaisemisessa sattuneesta virheestä on ilmoituksen 
hinta ja muihin lehtiin toimitetuista aineistoista sen valmistusarvo. Lehti ei anna hyvitystä 



vähäisestä paino- tai taittovirheestä, joka ei vaikeuta ilmoituksen käsittämistä eikä vähennä 
sen mainosarvoa.

Lehdellä on oikeus sijoittaa ilmoitus lehden noudattaman tavan ja tarkoituksen-
mukaisuuden mukaan. 

Asiakas vastaa lehteen nähden siitä, ettei lehdelle annetun aineiston julkaiseminen 
loukkaa kenenkään tekijänoikeutta taikka muita immateriaali- tai muita oikeuksia, eikä 
ole sisällöltään tai esitysmuodoltaan viestintää tai julkaisutoimintaa säätelevän tai muun 
lainsäädännön taikka muun markkinointisäännöstön, viranomaisten tai mainonnan 
itsesäätelyelinten määräysten tai hyvän tavan vastaisista.

Asiakas vastaa lehdelle vaatimuksista, joita kolmannet osapuolet kohdistavat lehteen 
näillä perusteilla sekä korvaus- ja muista vastuista, joita lehdelle voi suhteessa kolmansiin 
osapuoliin aiheutua tällaisten vaatimusten johdosta.

Lehti ei vastaa
• ilmoitusten poisjäämisen aiheuttamasta vahingosta
• virheestä, joka johtuu lehdelle toimitetusta puutteellisesta tai virheellisestä aineistosta, 

epäselvästä käsikirjoituksesta tai puhelimitse annetusta ilmoituksesta.
• virheestä, joka käy selville ilmoittajalle toimitetusta oikovedoksesta
• ilmoittajalle mahdollisesti aiheutuvasta vahingosta, mikäli ilmoitusta ei voida julkaista 

tuotannollisista tai muista toiminnallisista syistä

Muistutus virheellisestä ilmoituksesta on tehtävä seitsemän vuorokauden kuluessa 
ilmestymispäivästä.

AINEISTOVAATIMUKSET
Sähköinen aineisto:
 Mac-pohjaiset Illustrator, InDesign ja laitteistoriippumaton Acrobat PDF-tiedosto.
 Kuvat CMYK-muodossa ja resoluutio vähintään 220 dpi.
Sähköinen tiedonsiirto:
 Sähköposti: ilmoitukset@urjalansanomat.fi

MAKSULIIKENNE
Osuuspankki FI77 5488 4340 0049 95
Säästöpankki FI36 4327 2220 0005 52
Nordea  FI40 1168 3000 1005 52

PAINO
Painomenetelmä: 4-värioffsetrotaatio
Painopaikka: Alma Manu, Tampere


