
ÅBO UNDERRÄTTELSER
MEDIAKORTTI 2023
Voimassa 1.1.2023 alkaen

LEHDEN JULKAISIJA

Osoite: Kristiinankatu 9, 20100 Turku
Puhelin: 
Toimitusjohtaja/vastaava päätoimittaja: Tom Simola

Ilmoitusmyynti:

Ilmoitusvaraukset ja aineistojen toimitus:

LUKIJAMÄÄRÄ
Lukijamäärä (print + digi) 25 000 *
- Tavoitamme 73 % ruotsinkielisistä Varsinais-Suomessa *
* Lähde: KMT 2022

ILMOITUSHINNAT
Väri-ilmoitukset mustavalkoisen hinnalla.
Tekstissä 2,20 €/pmm
Tekstin jälkeen 2,70 €/pmm
Kuolinilmoitus, surukiitos 1,90 €/pmm
Käsittelymaksu, kun aineisto ei tule painovalmiina:
20 € + alv/ilmoitus (ilmoitusten tekeminen, käännöstyö,
yksi vedos pyynnöstä). Lisävedokset 20 € + alv/vedos.
Ei koske rivi-ilmoituksia, kuolinilmoituksia
eikä ilmoituksia jotka ovat otsikon
Föreningar alla (Yhdistykset).
Laskutuslisä 3,25 €.
Hinnat ilman alv 24 %.

ALENNUKSET
15 % alennus auktorisoiduille mediatoimistoille,
minimi 100 pmm:n ilmoitukset.
Mediatoimistoalennus koskee vain julkaisuvalmista materiaalia.
Emme myönnä mediatoimistoalennusta kuolinilmoituksille
tai muille ilmoituksille, jotka me valmistamme ja joista me 
lähetämme vedoksen asiakkaalle hyväksyttäväksi.
Yhteisilmoittelu Åbo Underrättelserissä ja Paraisten
Kuulutuksissa erikoisehdoin.

ILMESTYMIS- JA AINEISTOPÄIVÄT
Lehti ilmestyy viidesti viikossa tiistaista lauantaihin, paitsi 
seuraavina päivinä  2023:
la 7.1, la 8.4, ti 11.4, ti 2.5, pe 19.5, pe 23.6 
ainoastaan näköislehtenä, la 24.6, to 7.12, ti 26.12.

Aineiston jättö ja varaus:
Julkaisupäivää edeltävänä päivänä ennen klo 9.30.
Valmiiksi tehdyistä peruutetuista ilmoituksista veloitetaan 
50% ilmoitushinnasta. Poikkeuksena suurjakelut, joihin 
aineistojen jättö ja varaus viimeistään viisi arkipäivää ennen 
ilmestymistä.

Ilmoituskäännökset:
Käännettävistä ilmoitusteksteistä on sovittava erikseen 
etukäteen ilmoitusvarausta tehtäessä, ja käännettävät tekstit 

viisi arkipäivää ennen julkaisua. Tätä myöhemmin vastaan- 
otettuja ilmoitustekstejä emme voi taata kääntävämme.

Myöhästymismaksu: annetun deadlinen jälkeen toimitetuista 
materiaaleista veloitetaan myöhästymismaksuna mediatilan 
hinnan lisäksi 50% ilmoitushinnasta.

Lehden vastuu virheistä / reklamaatiot
Lehden vastuu virheistä ilmoituksissa rajoittuu ilmoitushin- 
taan. Lehti noudattaa Ilmoitusten julkaisusäännöissä mainittua 
valitusmenettelyä. Huomautus virheistä on tehtävä 8 päivän 
kuluessa julkaisupäivästä.

TEKNISET TIEDOT
Sivukoko: tabloid, leveys 254 x korkeus 365 mm

Valmis materiaali PDF-tiedostona sanomalehtiasetuksin.

 Resoluutio vähintään 225 ppi sävykuville ja
600 ppi viivakuville lopullisissa painatusmitoissa. TIF-, EPS tai

tai erillisinä tiedostoina.
Teksti: Pienin tekstikoko 8 pistettä. Leipäteksti ja pienotsikot
aina yksivärisinä yksiväriselle pohjalle. Teksti väripohjalla 
lihavoituna.
Värit: Kaikki värit määritellään prosessiväreinä (CMYK).

Kirjasimet:

Painopaikka: Salon Lehtitehdas, Salo

Aineiston siirto: sähköpostilla 

Palstaleveys 5 palstaa
(tekstissä):

Palstaleveys 6 palstaa
(tekstin jälkeen):

1 p 47 mm 1 p 39 mm

2 p 99 mm 2 p 82 mm

3 p 150 mm 3 p 125 mm

4 p - 4 p 168 mm

5 p 254 mm 5 p -

6 p - 6 p 254 mm

Ilmoituksien korkeus määrittyy 5 mm:n välein. Suurin korkeus sivulla 365 mm.

Markus Lindström
Parainen     050 475 7724

ÅU Media Ab

Anne-Maarit Itänen
Myynti- ja markkinointijohtaja  050 435 2284

Camilla von Bonsdor�
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