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HAUHON, LAMMIN, TUULOKSEN JA HÄMEENKOSKEN
TILATTAVA PAIKALLISLEHTI VUODESTA 1956

Mediatiedot 2018

Levikki, ilmestyminen
ja aikataulut:

Keski-Häme on perustettu 1956 ja on luetuin paikallislehti
levikkialueellaan. Vuoden 2015 tarkastettu LT-levikki 4.657
kpl sekä JT-kokonaisjakelu 4.938 kpl (MediaAuditFinland Oy
2016). Lukijapeitto levikkialueella peräti 78 % (Tietoykkönen
Oy 2017).

Keski-Häme ilmestyy torstaisin.
Juhlapyhien vuoksi lehti ilmestyy poikkeuksellisesti keskiviikkona seuraavasti: ke 28.3., ke 9.5., ke 20.6. ja ke 5.12. Lisäksi
ilmestyy Keski-Hämeen Kesälehti viikolla 23.
Ilmoitusaineiston aikataulut:
Ilmoitukset, joista halutaan oikovedos: maanantaina klo 17
mennessä (yllä mainituilla juhlapyhäviikoilla ma klo 12 mennessä). Luokitellut standardi-ilmoitukset sekä painovalmiit
aineistot tiistaina klo 12 mennessä (yllä mainituilla juhlapyhäviikoilla ma klo 12 mennessä). Lukijan Tori ja Onnittelupalsta
–ilmoitukset on toimitettava postitse tai henkilökohtaisesti
toimistollemme käteismaksun kera viimeistään tiistaina klo
12 mennessä (yllä mainituilla juhlapyhäviikoilla ma klo 12
mennessä).

Yhteystiedot:
Internet-sivusto: www.keski-hame.fi
Osoite:
Paikallislehti Keski-Häme
Mommilantie 3, 16900 Lammi
Julkaisija:
Hämeen Paikallismedia Oy
Y-tunnus 2375586-0
Toimisto avoinna: arkisin ma klo 9-17, ti-pe 9-15.
Ilmoitusmyynti
Myyntineuvottelija Anne Pönkä
Puh. 050 588 3773,
ilmoitukset@keski-hame.fi
Ilmoitusaineistot, asiakaspalvelu ja laskutus
Mediatuottaja Saija Linna
Puh. 050 588 3876,
aineisto@keski-hame.fi,
asiakaspalvelu@keski-hame.fi
Yrittäjä, vastaava päätoimittaja Esa Joensuu
Puh. 0500 237 382,
toimitusjohtaja@keski-hame.fi,
paatoimittaja@keski-hame.fi

Ilmoitushinnat:
Moduulikoot:
1/1 sivu		
1/2 sivu		
		
1/4 sivu		
		
1/6 sivu		
		
1/8 sivu		
		
1/12 sivu
Pieni 2P		
Pieni 1P		

L 260 mm x K 370 mm (Etusivu K 320 mm)
L 260 mm x K 180 mm
L 128 mm x K 370 mm
L 128 mm x K 180 mm
L 260 mm x K 85 mm
L 84 mm x K 180 mm
L 128 mm x K 120 mm
L 128 mm x K 85 mm
L 84 mm x K 120 mm
L 84 mm x K 85 mm
L 84 mm x K 40 mm
L 40 mm x K 40 mm

Tv-sivuilla:
1 sivulla		
		
		
2-4 sivuillla
		
		

L 84 mm x K 65 mm
L 172 mm x K 65 mm
L 260 mm x K 65 mm
L 84 mm x K 40 mm
L 172 mm x K 40 mm
L 260 mm x K 40 mm

Ilmoitusten pmm-hinnat:
Sijainti		neliväri		mv
Etusivulla
1,55 €/pmm
Ennen tekstiä 1,35 €/pmm
Tekstissä
1,15 €/pmm
1,05 €/pmm
Takasivu
1,25 €/pmm
Ilmoitushintoihin sisältyy ilmoituksen valmistus.
Ilmoituksen minimikorkeus on 40 mm.
Ilmoitushinnat ovat hinnastossa ilman arvonlisäveroa
(24 %), joka lisätään hintoihin laskuttaessa.

Luokitellut ilmoitukset ennen tekstiä (sivut 2-3):
Kuolleita, Surukiitokset, Kiitokset, Onnittelut, Tervehdykset,
Tapahtumia

Tekniset tiedot:
Sivun painopinta-ala: leveys 260 mm, korkeus 370 mm
(etusivu 320 mm) Palstaluku: 6 palstaa

Luokitellut ilmoitukset tekstin jälkeen:
Kuntien ilmoitukset, Kuulutuksia, Kokouksia, Tarjouspyyntöjä, Tapahtumia, Myydään, Ostetaan, Halutaan
vuokrata, Vuokrattavana, Kadonnut, Löytynyt, Palveluita,
Paikkoja avoinna, Työsuorituksia, Työtä halutaan, Hyvinvointipalveluita, Huutokauppoja, Huveja, Kutsut, Koulutusta.

Palstaleveydet:
1 palsta		
40 mm		
2 palstaa
84 mm		
3 palstaa
128 mm

Palveluhakemisto:
Julkaistaan paperilehden jokaisessa numerossa sekä
verkossa www.keski-hame.fi/palveluhakemisto.
Laskutus 3 kk:n välein.

Ohjelmat: Adobe InDesign CS6, Adobe PhotoShop CS6,
Adobe Illustrator CS6, Adobe Acrobat 9.5, Adobe Font Folio
11.4

Valmistettu aineisto
Ilmoituksen julkaisuhintaan sisältyvän valmistetun aineiston kaikki oikeudet ovat Keski-Hämeellä.
Ilmoittajalla on oikeus käyttää valmistettua ilmoitusta
muussa julkaisussa, mikäli valmistuksesta on veloitettu
erikseen. Mikäli haluatte käyttää valmistamaamme ilmoitusta muussa julkaisussa, olkaa hyvä ja ottakaa yhteyttä
myyntiimme.
Ilmoitussopimus tai ilmoitusvaraus Keski-Hämeen
ilmoitusmyyntiin on tehtävä ennen
aineiston lähettämistä!
Lehti päättää harkintansa mukaan ilmoittajan
laskullemyyntikelpoisuuden. Ilmoituksen laskutusta
varten lehti tarvitsee aina yrityksiltä virallisen nimen
ja y-tunnuksen sekä henkilöasiakkailta henkilötunnuksen.

Alennukset:

4 palstaa
5 palstaa
6 palstaa

172 mm
216 mm
260 mm

Tekninen yhteyshenkilö: Mediatuottaja Saija Linna,
puh. 050-588 3876, aineisto@keski-hame.fi

Aineistovaatimukset:
Valmisaineistot Adobe Acrobat pdf-dokumentteina, fontit
konvertoituina, kuvat CMYK-muodossa. Aineiston valmistus sanomalehtipainatuksen ISO 12647-3 standardin mukaan.
Kuvatiedostot: CMYK-kuvat eps-, jpeg-, tai tiff-muodossa
ja resoluutio vähintään 150 pistettä tuumalle koossa 1:1.
Valmisaineistojen lähetys: aineisto@keski-hame.fi
Sähköpostissa ilmoitusaineiston koko max. 10 Mt.
Aineistoa lähettäessäsi muista laittaa saatetetoihin lehden
nimi, ilmestymispäivä sekä lähettäjän yhteystiedot.

Valmisaineistoalennus: Vähintään 200 pmm
aineistovaatimusten mukaisesta valmisaineistosta
alennus 0,10 euroa / pmm.
Toistoalennus: Mikäli ilmoitus julkaistaan
muuttumattomana kahden viikon kuluessa,
myönnetään toistoalennusta 20 %.
Mainostoimistoalennus:
Auktorisoiduille mainostoimistoille 15 %.
Kaikki alennukset lasketaan alentamattomasta hinnasta.
Sopimushintoihin, palveluhakemistoon ja muihin
sopimusilmoituksiin ei kuulu muita alennuksia
kuin mitä sopimuksessa on mainittu.

Parasta paikallisesti

Alueensa ykkönen on ilmoittajan etu
Levikkialueensa paras lukijapeitto 78 %
Lukijatutkimuksen (Tietoykkönen Oy 2017) mukaan KeskiHäme on kaikista levikkialueella ilmestyvistä lehdistä:
- läheisin
- hyödyllisin
- kiinnostavin
- tarkimmin luettu
- pisimpään säilytetty
- paras paikallinen tietolähde
- paras alueen puolestapuhuja ja hengen luoja

ILMOITUSTEN JULKAISU- JA LASKUTUSEHDOT
Ilmoitustilat varataan ilmoitusten sisäänjättöaikojen mukaisesti. Määräpaikkavaraukset tehdään ennakolta varausjärjestyksessä. Mahdolliset peruutukset on tehtävä ennen sisäänjättöajan umpeutumista. Mikäli ilmoitus on ehditty valmistaa, veloitetaan ilmoituksen valmistuskustannukset. Sisäänjättöajan umpeutumisen jälkeen tehdyistä peruutuksista
veloitetaan peruutuskuluina 50 % ilmoituksen hinnasta sekä mahdollinen ilmoituksen valmistuskustannus.
Valmisaineiston oikeellisuudesta ja teknisestä toimivuudesta vastaa aina ilmoittaja. Vedosilmoituksen oikeellisuudesta
vastaa vedoksen tarkastettuaan ilmoittaja.
Lehden suurin vastuu ilmoituksen julkaisemisessa sattuneesta virheestä on ilmoituksen hinta ja muihin lehtiin toimitetuista aineistoista sen valmistusarvo. Lehti ei vastaa ilmoituksen poisjäämisen aiheuttamista vahingoista. Tuotannollisten, teknisten tai muiden toiminnallisten (esim. lakko) syiden vuoksi pois jääneet ilmoitukset julkaistaan seuraavassa
mahdollisessa numerossa, ilmoittajalla on kuitenkin näissä tapauksissa mahdollisuus peruuttaa ilmoitus veloituksitta.
Lehti ei hyvitä vähäisestä painovirheestä tai normaaliksi sanomalehtilaaduksi katsottavasta painojäljen vaihtelusta, joka
ei vaikeuta ilmoituksen käsittämistä eikä vähennä sen mainosarvoa. Painolaatuun liittyviä virheitä arvioitaessa lehti
käyttää ISO 12647-3 –standardia.
Mahdollista virhehyvitystä ei myönnetä, jos aineistoa ei ole jätetty aineistoaikataulun mukaisesti tai puhelimitse ilmoitusta vastaanotettaessa on sattunut väärinkäsitys.
Reklamaatio virheellisestä ilmoituksesta on tehtävä viimeistään 8 päivän kuluessa ilmoituksen julkaisupäivästä tai tarkoitetusta julkaisupäivästä.
Ilmoittajalla on oikeus käyttää valmistettua ilmoitusta muussa julkaisussa, mikäli valmistuksesta on veloitettu erikseen.
Ilmoituksen julkaisuhintaan sisältyvän valmistetun aineiston kaikki oikeudet ovat lehdellä.
Lehti päättää harkintansa mukaan ilmoittajan laskullemyyntikelpoisuuden. Ilmoituksen laskutusta varten lehti tarvitsee
aina yrityksiltä virallisen nimen ja y-tunnuksen sekä henkilöasiakkailta henkilötunnuksen. Laskutusasiakkaille maksuehto
on 14 vrk ja viivästyskorko 8 %.
Lehti pidättää itselleen oikeuden puuttua lain tai hyvän tavan vastaisen ilmoituksen teksti- / kuvasisältöön tai jättää
ilmoitus kokonaan julkaisematta.

Parasta paikallisesti

