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ILMOITUKSET PALVELEE maanantaista torstaihin.
Ilmoitukset on suljettu perjantaisin.
ILMOITUSTEN AIKATAULUT:
Ilmoitusten tulee olla SRK:lla edellisen viikon tiistaina klo 16.
Kuolinilmoitukset ja surukiitokset ilmestymisviikon maanantaina klo 10
sähköpostilla tekstitiedostona (pm.ilmoitukset@srk.fi ) tai p. (040 766 8257).
Muista yhteystiedot. Poikkeuksista ilmoitetaan Päivämiehessä.
ILMOITUSHINNAT sis. alv:n | Värilisä 20%
Kuolinilmoitukset: 1,55 e/pmm
palstaleveys 39,5 pmm | kahden palstan leveys 82 pmm
Seurailmoitukset: 1,00 e/pmm | lasku 3 kk välein
Kurssi-ilmoitukset: 1,30 e/pmm | lasku 3 kk välein
Kihla- ja kiitosilmoitukset: 37,00 e | >30 pmm 1,58 e/pmm
Tekstin jälkeen (Tj): Tj-ilmoitukset taitetaan kahdelle palstalle, leveys 80 pmm
1 rivi/17,50 e | 2 riviä/21,60 e | 3 riviä /26,20 e | 4 riviä/ 30,30 e | 5 riviä tai enemmän 1,70 e/pmm
Kihla-, kiitos- ja rivi-ilmoituksissa laskutuslisä 5 euroa. Laittaessasi ja maksaessasi ilmoituksen
nettisivuilla kauppa.srk.fi (lehdet, ilmoitukset), säästät 5 euron laskutuslisän. Muut ilmoitukset
sähköpostilla (pm.ilmoitukset@srk.fi).
Aineisto: pdf, cmyk, 260 dpi, väriprofiili: ISOnewspaper26v4
2 palstaa = 80 mm | 4 palstaa = 166 mm | 6 palstaa = 252 mm
VUOSI-ILMOITUS:
liikkeet jatkuva/3 kk 5,40 e/pmm (lasku 4 kertaa vuodessa) | liikkeet 3 kk/6,45 e/pmm (13 nroa)
| liikkeet 1 kk/2,90 e/pmm (4 nroa)
Päivämies julkaisee vain ns. vuosi-ilmoituksia. Tavanomaisia mainos- ja kilpailuilmoituksia emme
julkaise. Vuosi-ilmoituksella tarkoitamme sisällöltään ja muodoltaan samanlaisen ilmoituksen
pitempiaikaista julkaisemista. Lyhin jakso on 1 kuukausi. (Liikehakemisto - ilmoituksiin ei hintoja,
esim. autoliikkeet, julkaisut)
Julkaisut lähetetään ennen mainoksen julkaisemista tutustumistamme varten osoitteeseen:
SRK/ilmoitukset, Kiviharjunlenkki 7, 90220 Oulu (tai sähköpostiin pm.ilmoitukset@srk.fi)
PÄIVÄMIEHEN VERKKOLEHDEN MAINOS:
Pikkubanneri, hinnat: 1kk / 620 e, 2kk / 1116 e, 3kk / 1488 e, vuosi / 4960 e
Taulubanneri, hinnat: 1kk / 868 e, 2kk / 1612 e, 3kk / 2232 e, vuosi / 7440 e
Pikkubannerit ja taulubannerit sijaitsevat www.paivamies.fi-sivuston oikeassa reunassa
kustantajan omien ilmoitusten alapuolella. Bannerien järjestys vaihtelee satunnaisesti, sivua
virkistämällä.
KOOT: Pikkubanneri 200x200 px • Taulubanneri 200x350 px
FORMAATIT: JPG tai GIF, max 100 kt
Bannerit eivät voi sisältää animointeja, videokuvaa tai ääntä. Bannerien sisältö ei voi olla ristiriidassa lehden toiminta-ajatuksen ja arvojen kanssa.
ILMOITUSTEN VARMISTUS:
Varmista aina puhelimitse lähetettyjen ilmoitusten perilletulo, jos et ole saanut meiltä kuittausta.
Muista yhteystiedot!
Puhelimessa annetut ilmoitukset ovat asiakkaan vastuulla.
MERKKIPÄIVÄ- JA MUISTOKIRJOITUKSET:
Lähetä kirjoitus ja kuva kolme viikkoa ennen toivomaasi julkaisuajankohtaa toimitukseen (pm.toimitus@srk.fi) tai alueesi lehtiavustajalle mieluiten sähköpostitse. Kirjoitusten sopiva merkkimäärä on
2 200 merkkiä. Kuva lähetetään erillisenä jpg-tiedostona. Lehti ei vastaa pyytämättä lähetettyjen
kirjoitusten ja kuvien säilyttämisestä ja palauttamisesta. Palautettavaksi toivottujen kuvien takana
tulee olla nimi ja palautusosoite.
TILAUKSET, OSOITTEENMUUTOKSET, LASKUTUS:
Netti: kauppa.srk.fi (lehdet ) | Puhelin: 040 558 3972 | Sähköposti: tilaajapalvelu@srk.fi
Huom. mainitse osoitteenmuutosta tehdessäsi, jos talouteenne tulee lehtiä useilla eri nimillä.
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MALLI

ILMOITUKSET PALVELEE maanantaista torstaihin. Ilmoitukset on suljettu perjantaisin.
Kuolinilmoitukset ja surukiitokset ilmestymisviikon maanantaina klo 10 sähköpostilla (pm.ilmoitukset@srk.fi )
tai puhelimella (040 766 8257). Poikkeuksista ilmoitetaan Päivämiehessä.

SURUKIITOKSET
Malli surukiitoksesta,
hinta 37 e, sis. alv:n

Surukiitos > 30 mm,
korkeus millimetreinä x 1,58 e, sis. alv:n
Lämmin kiitos
Teille kaikille,
jotka kunnioititte
rakkaamme
ETUNIMI
SUKUNIMI
muistoa ja otitte
osaa suruumme.
Omaiset

Lämmin kiitos kaikille Teille,
jotka kunnioititte rakkaamme
MATTI MEIKÄLÄISEN
muistoa ja otitte osaa
suruumme.
Omaiset

35 mm x 1,58 e = 55,30, sis. alv:n

KIITOKSET
Kiitos- ja kihlailmoitukset tulee olla SRK:lla edellisen viikon tiistaina klo 16. Poikkeuksista ilmoitetaan Päivämiehessä.
Kihla-, kiitos- ja rivi-ilmoituksissa laskutuslisä 5 euroa. Laittaessasi ja maksaessasi ilmoituksen nettisivuilla kauppa.srk.fi
(lehdet, ilmoitukset), säästät 5 euron laskutuslisän. (pm.ilmoitukset@srk.fi ) tai puhelimella (040 766 8257).

KIITOS
Kiitos ystävät muistamisesta!
Virsi 344

KIHLOISSA

VIHITTY

Kihlauduimme 20.12.2012

MATTI MEIKÄLÄINEN
MAIJA TEIKÄLÄINEN

Maija Meikäläinen
Ivalo

Helsinki

Kiitos- ja kihlailmoitukset 37 e, sis. alv:n < 30 mm
isommat ilmoitukset kuin 30 mm sähköpostilla tai puhelimella,
korkeus millimetreinä x 1,58 e, sis. alv:n

TEKSTIN JÄLKEEN-ILMOITUKSET
Tekstin jälkeen (Tj): Tj-ilmoitukset taitetaan kahdelle palstalle, leveys 80 pmm
1 rivi/17,50 e | 2 riviä/21,60 e | 3 riviä /26,20 e | 4 riviä/ 30,30 e | 5 riviä tai enemmän 1,70 e/pmm ilmoitukset sähköpostilla tai puhelimella. (pm.ilmoitukset@srk.fi ) tai puhelimella (040 766 8257)
Ilmoitukset tulee olla SRK:lla edellisen viikon tiistaina klo 16. Poikkeuksista ilmoitetaan Päivämiehessä.
Rivi-ilmoituksissa laskutuslisä 5 euroa. Laittaessasi ja maksaessasi ilmoituksen nettisivuilla kauppa.srk.fi (lehdet, ilmoitukset), säästät 5 euron laskutuslisän.
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MALLI

ILMOITUKSET PALVELEE maanantaista torstaihin. Ilmoitukset on suljettu perjantaisin.
Ilmoitukset tulee olla SRK:lla edellisen viikon tiistaina klo 16. Poikkeuksista ilmoitetaan Päivämiehessä.
Ilmoitukset lähetetään sähköpostilla pm.ilmoitukset@srk.fi, puhelin 040 766 8257.

LIIKEHAKEMISTO
Päivämiehen liikehakemisto, ilmoitukset hakemistotyyppisiä mainoksia (mainoksiin ei hintoja esim. autoliikkeet, julkaisut ym.)
Päivämies ei julkaise sanomalehdille tyypillisiä yritysten kaupallisia kertailmoituksia vaan ainoastaan tuki-ilmoituksen tapaisia
sisällöltään pysyviä ilmoituksia. Lyhin ilmoitusjakso on 1 kk (neljä peräkkäistä samanlaista ilmoitusta)
			
1 kk (neljä peräkkäistä, samanlaista ilmoitusta):

HINNAT: Koko on vapaasti valittavissa, ilmoitukset laskutetaan 5 pmm välein
2 x korkeus x 2,90 e + värilisä 20%, sis. alv:n

3 kk (kolmetoista peräkkäistä, samanlaista ilmoitusta): 2 x korkeus x 6,45 e + värilisä 20%, sis. alv:n
Jatkuva ilmoitus/3 kk:den laskutusjakso (laskutetaan neljä kertaa vuodessa, ilmoitusta voi vaihtaa 3 kk:den välein):
		
2 x korkeus x 5,40 e + värilisä 20%, sis. alv:n
Ilmoitukset taitetaan kahdelle palstalle, 2, 4 tai 6 palstan mahdollisuus:
2 palstaa = 80 mm | 4 palstaa = 166 mm | 6 palstaa = 252 mm
Esimerkki KAHDEN PALSTAN LEVYINEN ILMOITUS (leveys: 80 mm)

YRITYS
• toimintaa
• toimintaa
• 040 123 4567
• matti.meikalainen@yritys.fi

1 kk:den hinta
2 x 45 x 2,90 e = 261 e + värilisä 52,20 e yht. 313,20 e, sis. alv:n
3 kk:den hinta
2 x 45 x 6,45 e = 580,50 e + värilisä 116,10 e yht. 696,60 e, sis. alv:n
jatkuva/3 kk:den laskutusjakso (laskutetaan neljä kertaa vuodessa)
2 x 45 x 5,40 e = 486 e + värilisä 97,20 e yht. 583,20 e, sis. alv:n
(4 x 583,20 e = 2332,80 e vuosi, värillinen)

www.yritys.fi
Koko: 2 (leveys: 80 mm) x 45 mm (korkeus) x palstahinta

Esimerkki NELJÄN PALSTAN LEVYINEN ILMOITUS (leveys: 166 mm)
Koko: 4 (leveys: 166 mm) x 45 mm (korkeus) x palstahinta
1 kk:den hinta
4 x 45 x 2,90 e = 522 e + värilisä 104,40 e yht. 626,40 e, sis. alv:n
3 kk:den hinta
4 x 45 x 6,45 e = 1161 e + värilisä 232,20 e yht. 1393,20 e, sis. alv:n
jatkuva/3 kk:den laskutusjakso (laskutetaan neljä kertaa vuodessa) 4 x 45 x 5,40 e = 972 e + värilisä 194,40 e yht. 1166,40 e, sis.
alv:n (4 x 1166,40 e = 4665,60 e vuosi, värillinen)

Esimerkki KUUDEN PALSTAN LEVYINEN ILMOITUS (leveys: 252 mm)
Koko: 6 (leveys: 252 mm) x 45 mm (korkeus) x palstahinta
1 kk:den hinta
6 x 45 x 2,90 e = 783 e + värilisä 156,60 e yht. 939,60 e, sis. alv:n
3 kk:den hinta
6 x 45 x 6,45 e = 1741,50 e + värilisä 348,30 e yht. 2089,80 e, sis. alv:n
jatkuva/3 kk:den laskutusjakso (laskutetaan neljä kertaa vuodessa)
6 x 45 x 5,40 e = 1458,00 e + värilisä 291,60 e yht. 1749,60 e, sis. alv:n
(4 x 1749,60 e = 6998,40 e vuosi, värillinen)

MALLI
ILMOITUKSET PALVELEE maanantaista torstaihin. Ilmoitukset on suljettu perjantaisin.

paivamies.fi

VERKKOLEHDEN MAINOS
Aineistopäivä
Viimeistään 4 työpäivää ennen sovitun kampanjan alkua.
Ilmoitukset lähetetään sähköpostilla pm.ilmoitukset@srk.fi, puhelin 040 766 8257.
PIKKUBANNERI
hinnat: 500 e/1kk, 900 e/2kk, 1200 e/3kk, 4000 e/vuosi + alv 24%
TAULUBANNERI
hinnat: 700 e/1kk, 1300 e/2kk, 1800 e/3kk, 6000 e/vuosi + alv 24 %
Pikkubannerit ja taulubannerit sijaitsevat www.paivamies.fi-sivuston oikeassa reunassa kustantajan omien ilmoitusten
alapuolella. Bannerien järjestys vaihtelee satunnaisesti, sivua virkistämällä.
KOOT
Pikkubanneri 200x200 px
Taulubanneri 200x350 px
FORMAATIT
JPG tai GIF, max 100 kt
Bannerit eivät voi sisältää animointeja, videokuvaa tai ääntä. Bannerien sisältö ei voi olla ristiriidassa lehden toimintaajatuksen ja arvojen kanssa. (Mainoksiin ei hintoja esim. autoliikkeet, julkaisut ym.)

Osta tästä

YRITYKSELLESI

ILMOITUSTILAA

Osta tästä

YRITYKSELLESI

ILMOITUSTILAA

OTA YHTEYTTÄ:
pm.ilmoitukset@srk.fi
040 766 8257

Pikkubanneri 200x200 px

OTA YHTEYTTÄ:
pm.ilmoitukset@srk.fi
040 766 8257

Taulubanneri 200x350 px

