
ÅBO UNDERRÄTTELSER
MEDIEKORT 2023
Gäller från och med 1.1.2023

UTGIVARE

Adress: Kristinegatan 9, 20100 Åbo
Telefon: 
VD/ ansvarig chefredaktör: Tom Simola

Annonsförsäljning:
Anne-Maarit Itänen                
Försäljnings- och marknadsföringschef 050 435 2284

Markus Lindström 
Pargas       050 475 7724

Annonsbokningar och material:

LÄSARANTAL

ANNONSPRISER
Svartvita annonser har samma pris som färgannonser.
I text 2,20 €/spmm
Efter text 2,70 €/spmm
Dödsannonser, dödsannonser(tack)  1,90 €/spmm
Behandlingsavgift för icke tryckfärdigt material:
20 € + moms/annons (tillverkning av annonsen, översättning,
ett korrektur vid behov). Tillägskorrektur 20 € + moms/

 

korrektur. Gäller ej radannonser, dödsannonser eller
annonser som är under rubriken Föreningar.
Faktureringstillägg 3,25 €
Priserna utan moms 24 %.

RABATTER:
15 % rabatt till auktoriserade mediebyråer, minimi 100 spmm:s
annonser.
Mediebyrårabatten gäller endast för färdigt material, som kan
publiceras som sådan. Vi beviljar ingen mediebyrårabatt på
dödsannonser eller andra annonser som vi gör och skickar till
kunden för godkännande.
Samannonsering i Åbo Underrättelser och Pargas Kungörelser
på specialvillkor.

UTGIVNINGSDAGAR
OCH MATERIALDEADLINE
ÅU utkommer fem gånger i veckan, tisdag-lördag, förutom 
följande dagar 2023: 
Lör 7.1, lör 8.4, tis 11.4, tis 2.5, fre 19.5, fre 23.6 endast 
som e-tidning, lör 24.6, tors 7.12, tis 26.12

Annonsreserveringar och annulleringar/Deadline
Dagen före införandet före kl. 9.30.
För färdigt gjorda annonser som annulleras debiteras 
50 % avannonspriset. Undantag: storutdelningar, till vilka 
annonsreserveringar och materialdeadline fem arbetsdagar 
före utgivning.

Annonsöversättningar:
Översättningar av annonstexter skall överenskommas i sam-
band med annonsreserveringen. Texten som skall översättas

Texter som skickas senare garanteras inte översättning.

Förseningsavgift: För försenade materialleveranser faktureras 
50% extra på det överenskomna priset.

Tidningens ansvar för fel/reklamationer
Tidningens ansvar för fel i annons är begränsat till annonskost-
naden. Tidningen iakttar det reklamationsförfarande som ingår 
i publiceringsregler för annonsering.
Reklamation bör göras inom 8 dagar från publiceringsdagen.

TEKNISKA UPPGIFTER
Sidstorlek: tabloid, bredd 254 x höjd 365 mm

-
bilder och 600 ppi för “line art” i de slutliga tryckta måtten. 

 skall infogas i annonsen eller bifogas som 

Text: Minsta teckenstorlek 8 punkter. 
Brödtext och smårubriker alltid enfärgade på enfärgad botten. 
Text på färgbotten med fet stil.
Färger: 

Teckensnitt: 

Tryckeri: Salon Lehtitehdas, Salo

Material:

Spaltbredd 5 spalter
(text)

Spaltbredd 6 spalter
(efter text)

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

ÅU Media Ab

(print + digi) 25 000 *
- Vi når 73 % av de som har svenska som modersmål i 
Egentliga Finland *
* Källa: KMT 2022

Camilla von Bonsdor� 
Åbo, Kimitoön, Västnyland     045 136 1919


