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Julkaisija ja kustantaja
Karjaan Offsetpaino Oy (Krnro: 491.144, alv.rek.)

Y-tunnus:  0735079-1

Päätoimittaja: Hannu Kari

Toimitusjohtaja: Mikko Nieminen

Tekniset tiedot
Sivu:    leveys 260 mm, 6 palstaa

Palstakorkeus: 372 mm (etusivu 315 mm)

Palstat: 1 palsta  40 mm

 2 palstaa  84 mm

 3 palstaa  128 mm

 4 palstaa  172 mm

 5 palstaa  216 mm

 6 palstaa  260 mm

Painomenetelmä: 4-värioffsetrotaatio

Painopaikka: Salon Lehtitehdas, Salo

Jakelulevikki ja ilmestymistiheys
Etelä-Uusimaa ilmestyy kerran viikossa torstaisin. 
EU:n nettilehti ilmestyy torstaisin ja sunnuntaisin.
Pidätämme oikeuden mahdollisiin muutoksiin.

Painos:  23.000 kpl

Oma jakelu:   Hanko 5.400 kpl

  Inkoo  2.790 kpl

   { Karjaa  4.700 kpl
Raasepori

  Pohja  2.450 kpl
13.430 kpl

  Tammisaari 6.280 kpl

Ilmoitushinnat
Sovellettavat sopimukset ja suositukset: Sanomaleh-
tien Liiton ja Mainostoimistojen Liiton välinen yhteistoi-
mintasopimus, Sopimus ilmoittelun yhteisneuvostosta 
sekä Ilmoitusten julkaisusäännöt.

Hinnat ALV 0 %  ALV 24 %
Etusivu:  2,60/pmm  3,23/pmm
Tekstissä:  2,20/pmm  2,73/pmm
Takasivu:  2,30/pmm  2,85/pmm

Määräpaikkakorotus paikasta riippumatta: 
(ilmoituksen koko vähintään 555 pmm.) +10 %

Kuolinilmoitukset  1,76/pmm  2,18/pmm

Rekrytointi-ilmoitukset 1,76/pmm  2,18/pmm

Ilmoitukset Osaajat palveluksessanne -palstalle:
Mustavalkoinen (84 x 22,5 mm):
7 kk tai pidempään  16,50/kerta  20,46/kerta
4-6 kuukautta  19,80/kerta  24,55/kerta
2-3 kuukautta  22,00/kerta  27,28/kerta
1 kuukausi  24,20/kerta  30,01/kerta
Neliväri (84 x 22,5 mm):
7 kk tai pidempään  21,50/kerta  26,66/kerta
4-6 kuukautta  26,40/kerta  32,74/kerta
2-3 kuukautta  29,70/kerta  36,83/kerta
1 kuukausi  33,00/kerta  40,92/kerta

Emme myönnä mediatoimistoalennusta kuolin-, rekrytointi- 
eikä Osaajat palveluksessanne -palstan ilmoituksille.

Rivi-ilmoitukset vain yksityishenkilölle:
 2,30/alk. rivi  2,85/alk. rivi

Ilmoitusaineiston lataaminen internetistä:
 5,00/tiedosto 6,20/tiedosto

Alkuperäisestä käsikirjoituksesta poikkeavat muu-
tokset valmistettuun ilmoitukseen: (Veloitus kultakin 
alkavalta työtunnilta. Minimiveloitus yhdeltä tunnilta.)
 50,00/tunti 62,00/tunti

Ilmoitusaineiston lähettäminen:
 20,00/lähetys 24,80/lähetys

Tilinhoitomaksu:  7,00  8,70

Jos ilmoitus tilattaessa pyydetään toistamaan muut-
tumattomana yhden tai useamman kerran enintään 14 
päivän välein, myönnetään 20 % toistoalennus kai-
kista ensimmäisen ilmoituksen jälkeen julkaistavista 
ilmoituksista. Paljous- ja mainostoimistoalennukset 
lasketaan toistoalennuksella vähennetystä hinnasta.
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Aineistoaikataulu
Torstain lehteen tarkoitetun ilmoitusmateriaalin 
tulee olla käytettävissämme viimeistään edellise-
nä tiistaina klo 11 (lehti painetaan tiistai-iltana ja 
jaetaan pääosin keskiviikkoillan aikana).
Sunnuntain nettilehteen tarkoitetun ilmoitusma-
teriaalin tulee olla käytettävissämme viimeistään 
edellisenä perjantaina klo 11.
Toimituksellinen materiaali, kuten mm. Tapahtu-
mia -palstalle ja Seurakunnat -palstalle tarkoitetut 
tiedot, on toimitettava torstain lehteen viimeistään 
edellisenä maanantaina klo 16.
Huom! Juhla- ja arkipyhät, kuten vappu, juhan-
nusaatto, itsenäisyyspäivä ja joulu, saattavat ai-
heuttaa muutoksia aikatauluihin.

Aineistovaatimukset
Valmisaineistot ovat PDF-tiedostoja, jotka on 
tulostettu Adobe Acrobat Distillerillä sanomaleh-
tiasetuksin.
Ohjelmat: Adobe InDesign CC, Adobe Illustrator 
CC ja Adobe Photoshop CC. Huom! Tekstinkäsit-
telyohjelmilla valmistettu materiaali ei ole valmis-
materiaalia originaaliformaatissaan.
Kirjasimet: Linotype Open Type Flirt ja Adobe 
Fonts -kokoelman sisältämät kirjasimet, muut 
konvertoitava poluiksi.
Kuvat: TIFF-, EPS-, PSD- tai JPG-muotoisina 
(EPSit ASCIIkoodattuina), 4-värikuvat CMYK-vä-
reissä. Resoluutio 225 dpi. Liitä aineiston mukaan 
kaikki dokumenttiin linkitetyt kuvat ja logot. Asia-
kas/aineistontoimittaja vastaa kuvien julkaisu- ja 
käyttöoikeuksista.
Aineiston toimitus sähköpostilla osoitteeseen 
ilmoitus@etela.com tai muistitikku. Ladottavak-
si tarkoitettu ilmoitusaineisto, johon ei ole liitetty 
graafista ohjeistusta, toteutetaan parhaaksi kat-
sotulla tavalla.
Viranomaisten ilmoitukset julkaisukielellä.

Maksuliikenne
Pankki:  Tammisaaren Säästöpankki
Tilinumero:  IBAN: FI63 4170 0010 0444 40
  BIC: ITELFIHH
Maksuehdot: 8 pv netto, yliajalta korkolain mu-
kainen viivästyskorko. Maksumuistutuksesta peri-
tään 10,00 euroa + alv., yht. 12,40 euroa. Mainos-
toimistot yhteistoimintasopimuksen mukaan.

Muistutus virheellisestä ilmoituksesta on tehtä-
vä toimistoomme viiden vuorokauden kuluessa 
ilmestymispäivästä. Lehden suurin vastuu ilmoi-
tusten julkaisemisessa sattuneesta virheestä on 
ilmoituksen hinta ja muihin lehtiin toimitetusta ai-
neistosta sen valmistusarvo. Asiakkaan hyväksy-
mästä ilmoituksesta jossa on virhe, emme hyvitä 
mitään. (Kts. ilmoituksen julkaisusäännöt.)

Yhteystiedot
Postiosoite:   PL 16
   10301 KARJAA
Katuosoite:   Keskuskatu 76 
   Karjaa
Puhelin:   (019) 278 866

Toimisto on avoinna arkisin klo 8.30-16.30,  
lauantaisin ja sunnuntaisin suljettu.
Etelä-Uusimaan verkkosivut  
   www.etela.com
Ilmoitusosaston sähköpostiosoite: 
   ilmoitus@etela.com
Toimituksen sähköpostiosoite: 
   toimitus@etela.com
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etusivu 
1280 x 500
Näkyy uutisotsikoiden 
yläpuolella verkko- 
sivuston tai mobiili- 
sovelluksen etusivulla.

sivupalkki 
480 x 250 
Näkyy sivupalkissa verkko- 
sivuston etusivulla ja 
artikkeleissa sekä mobiili-
sovelluksen etusivulla  
kymmenennen otsikon 
jälkeen.

ponnahdusikkuna 
vapaa koko, täyttää näytön
korkeus tai pystysuunnassa.
Näkyy kunnes käyttäjä sulkee 
mainoksen.

300 €/viikko

100-250 €/viikko 100 €/viikko 50 €/viikko

alkaen 300 €

150 €/viikko

200 €/viikko

oma sivupalkki
vapaa koko, maksimileveys 
sivupalkin leveys.

natiivimainos

DIGIMEDIAKORTTI

sivupalkkikaruselli
480 x 250 

sivupalkkiruutu
200 x 200
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etela.com 
sivupalkki

ETELÄN UUTISET 

etela.com 
etusivumainos

etela.com 
sivupalkki

ETELÄN UUTISET 

etela.com 
etusivu

ETELÄN UUTISET 

ponnahdusikkuna

ETELÄN UUTISET ETELÄN UUTISET ETELÄN UUTISET 

mainos artikkelimuodossa
• näkyvyys voidaan määritellä tietyksi ajaksi tai pysyväksi
• vaatii vähintään yhden artikkelikuvan (1280 x 500 px)

hintoihin lisätään arvonlisävero 24 %
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