KUNTAVAALILEHDET
26.5. ja 9.6.
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Hyvä kuntavaaliehdokas!

Jotta varmistat kirjoituksesi julkaisun, aineisto
on oltava lehdessä viikkoa ennen lehden ilmestymistä eli tiistaina 18.5. ja 1.6.

Tervola-lehti julkaisee kevään aikana
kaksi kuntavaalinumeroa 26.5. ja 9.6.
Tavoitteena on julkaista kaikki kuntavaaleja
koskeva ehdokaskirjoittelu näissä lehdissä.

Myös ilmoitusvaraukset lehtiin viimeistään tuolloin. (Huom! ilmoitusten jättöajat)*

Rajauksia toimitukselliseen aineistoon:
Julkaisemme kaikkien ehdokkaiden ja kunnallisjärjestöjen vaalikirjoittelut (1 kpl/ehdokas/järjestö)
ainoastaan kyseisissä lehdissä.
- Jokainen ehdokas toimittaa halutessaan yhden
oman artikkelin max. 1000 merkkiä/juttu
- kunnallisjärjestöt toimittavat halutessaan yhden
oman artikkelinmax. 2000 merkkiä/juttu
Ehdokkaiden kuvia emme julkaise juttujen yhteydessä, koska tilaa on rajallisesti.

VAALINUMEROIDEN
MEDIATIEDOT

Tiedustelut, ilmoitusvaraukset ja aineistot
aineisto@tervola-lehti.fi
tai
Pekka Tuokila, puh. 0400 587 957
Tiina Tuokila, puh. 040 759 9358
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Lehden julkaisu- ja aineistopäivämäärät
		
		

Jakelu
Jakelu

ke 26.5.
ke 9.6.

aineisto pvm ke 19.5.
aineisto pvm ke 2.6.

Lehden formaatti Tabloid, 6-palstainen
Painopinta-ala 248x365 mm
Aineistovaatimukset
PDF-tiedostona
Word- tai Powerpoint -tiedostoissa pelkkä teksti, kuvat erillisinä

KAIKEN
TAKANA ON
KUNTA.

Valmiin aineiston tekniset vaatimukset
• Fontit konvertoitava poluiksi
• Väri-ilmoituksessa tulee käyttää aina prosessivärejä (CMYK).
• Kuvat CMYK-muodossa.
• Kuvan resoluutio tulee olla vähintään 220 pikseliä tuumalle,
asemoituna 1/1 koossa, TIFF-, EPS- tai JPEG-muodossa
Ilmoitushinnat
Etusivu 1,00€ /pmm +alv
Takasivu 0,85€ /pmm +alv
Teksti
0,70€ /pmm +alv

Tarjoushinnat puolueille/ehdokkaille
		
		

Sisäsivu 1/1s. (6x365) 1380,00 +alv
Sisäsivu 1/2s. (6x180) 720,00 +alv

Muut hinnat normaalin millihinnan mukaan.
Mainostoimistotasoinen suunnittelu sisältyy ilmoitushintaan.

Palstaleveydet
1 p 38 mm
2 p 80 mm
3 p 122 mm
4 p 164 mm
5 p 206 mm
6 p 248 mm

Hintoihin lisätään alv. 24%
Ilmoitustilavaraukset edellisen viikon tiistaina klo 16.00 mennessä.
Ilmoitusaineiston jättö
osoitteeseen aineisto@tervola-lehti.fi (kts. aineistovaatimukset).
Peruutukset
Määräpaikka ilmoitukset on sovittava ennakolta. Ilmoituksen peruutukset tehtävä sisäänjättöaikojen mukaisesti.
Peruutetuista, jo tehdyistä ilmoituksista veloitamme 50% ilmoitushinnasta.
Lehden selattava / ladattava nettiversio löytyy osoitteesta

Kunnallisvaaliehdokas!

Tarvitsetko erottuvaa vaalimainontaa?
Ota yhteyttä
Pekka Tuokila
puh. 0400 587 957
pekka.tuokila@visualdesign.fi

www.tervola-lehti.fi

Visual Design
Nostetta Brändillesi.

