
 

• Uutismedian liiton jäsen • Puolueeton paikallislehti • Julkaisija: Lapua Säätiö
• Viikkotavoittavuus 15 000 henkilöä (KMT 2022) • Varsinainen levikkialue: Lapua • Ilmestymispäivä: 

keskiviikko • Sivunvalmistus: Lapuan Sanomat • Painopaikka: Botnia Print Oy, Kokkola

Ilmoitusten tilavaraukset
 • Ilmoitustilan varaukset tehtävä julkaisupäivää edeltävänä perjantaina klo 15 mennessä.
Ilmoitusmateriaalit:
 • Meillä valmistettavien ilmoitusten materiaalit julkaisupäivää edeltävänä perjantaina klo 15
   mennessä.
 • Painovalmiit materiaalit, joihin varaukset on tehty yllä olevan aikataulun mukaan, 
   julkaisupäivää edeltävänä maanantaina klo 10 mennessä.

HUOM! Laajalevikkisissä lehdissä poikkeuksellinen aikataulu:
 • Ilmoitustilan varaukset tehtävä viimeistään julkaisupäivää edeltävänä keskiviikkona klo 15.
Ilmoitusmateriaalit:
 • Meillä valmistettavien ilmoitusten materiaalit viimeistään julkaisupäivää edeltävänä 
   keskiviikkona klo 15.
 • Painovalmiit materiaalit, joihin varaukset on tehty yllä olevan aikataulun mukaan, 
   viimeistään julkaisupäivää edeltävänä perjantaina klo 10.

Mediatiedot 2023

Digitaalisen ilmoitusaineiston toimitustavat
 Käytettävät ohjelmat: CC 2019 Indesign, Photoshop
 Värillisyys: CMYK-värit
 Tiedostomuodot: PDF, JPG
 Tiedonsiirto: sähköposti sekä USB-muistitikut

Alennukset
 Mainostoimistoalennus 15 %
 Vaihtoilmoitusalennus 15%
 Vuosisopimusalennuksesta voit neuvotella ilmoitusmyyjiemme kanssa.

Lisäveloitukset
 Mikäli varattua ilmoitusta ei jätetä sisäänjättöaikana,
 veloitetaan 20 % ilmoitushinnasta.

Vastuu virheistä ja reklamaatiot
 Muistutus virheellisestä ilmoituksesta on tehtävä konttoriimme 8 vuorokauden kuluessa
  ilmestymispäivästä. Lehden suurin vastuu ilmoituksen ja julkaisemisessa sattuneesta
 virheestä on ilmoituksen hinta ja muihin lehtiin toimitetusta aineistosta sen valmistusarvo.
 Puhelimitse vastaanotettujen ilmoitusten virheistä lehti ei vastaa.

Laajalevikkiset lehdet 2023
• KE 22. helmikuuta. • KE 29. maaliskuuta • KE 19. huhtikuuta • KE 10. toukokuuta 

• KE 14. kesäkuuta • KE 26. heinäkuuta • KE 30. elokuuta • KE 27. syyskuuta 
• KE 25. lokakuuta • KE 22. marraskuuta • KE 13. joulukuuta

 
Pidätämme oikeuden ilmestymispäivämuutoksiin. Tiedotamme mahdollisista muutoksista hyvissä 
ajoin lehdessä ja ilmoitusasiakkaille myös sähköpostilla.

Kysy koko vuoden julkaisukalenterimme ilmoitusmyyjiltämme Jusa Harju jusa.harju@lapuansanomat.fi 
p. 050 382 3099 tai Johanna Laurila johanna.laurila@lapuansanomat.fi p. 050 382 0800.

www.lapuansanomat.fi

Maksuliikenne
Pankki:
POP       FI42 4747 1020 0006 24

Ilmoitushinnat   etusivu        muut sivut
€/pmm      1,60 + alv.     1,36 + alv.

4 palstaa ..............168 mm
5 palstaa ................211 mm
6 palstaa .............254 mm

Tekniset tiedot
 lehden koko ..............................tabloid
 painopinta-ala .........254 x 356 mm
 palstojen määrä ...................................6
 etusivun korkeus .................255 mm

Palstojen leveydet
 1 palsta .................39 mm
 2 palstaa .............82 mm
 3 palstaa ............125 mm

Lehden ilmestymispäivä
keskiviikko

Päätoimittaja
 Tarja Kojola
 tarja.kojola@lapuansanomat.fi

Toimituksellinen aineisto
 toimitus@lapuansanomat.fi

Ilmoitusvalmistus
 puh. (06) 438 7352
 ilmoitukset@lapuansanomat.fi

Lehtitilaukset
 tilaukset@lapuansanomat.fi
 puh. (06) 438 7352


