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Sodankylän
paikallislehti

Sodankylän
asiantuntija
Sompio-lehti luetaan alueen lehdistä tarkimmin ja siihen
tartutaan useamman kuin yhden kerran.
Lukijoilleen läheinen paikallislehti vie viestisi suoraan
kuluttajalle – tehokkaasti juuri oikeille ihmisille.
Tilattu lehti on odotettu ja haluttu.

Ota oikotie kuluttajan kotiin!

Paikallislehti,
jolla on perinteet
Ensimmäinen Sompio ilmestyi jo vuonna 1978.
Sompio on tilattava paikallislehti, joka tehdään paikallisista
aineksista. Sompio on Sodankylän talousalueen luetuin
ja luotetuin media. Lehti on myös poliittisesti puolueeton
uutisoija.
Lehti ilmestyy keskiviikkoisin, poikkeuksena
muutamat esim. pyhien aiheuttamat muutokset.

Mediamyynti
Asiakaspalvelupiste
Toimiston ovet ovat auki
ma-ke klo 9-15,
muina muina aikoina puhelimitse
ja sähköisin välinein.

Myyntipäällikkö
Sanne Pitkänen
050 5599 818
sanne.pitkanen@hillagroup.fi
ilmoitukset@sompio.fi

Palvelemme
ma-pe klo 9-15,
muina aikoina sopimuksen
mukaan.

Julkaisija, sivunvalmistus: Hilla Group Oyj.

Painopaikka: Suomalainen Lehtipaino Oy

Käyntiosoite:
Jäämerentie 18,
99600 Sodankylä
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Printtilehden ilmoitukset
Liitteet

1/1-sivu
1/2-sivua,
vaaka

1/1-sivu

1/4sivu,
pysty

1/4-sivu

• pysty: 125 x 365 mm
• vaaka: 254 x180 mm
• 716,58 € + alv = 888,56 €

Postikortti 1/8-sivu

1/3-sivu

1/6-sivu

• 82 x 365 mm
• 575,75 € + alv = 713,93 €

Ruutu

SODAN

KYLÄN

TALOU

EN PAIKAL

TI
www.s

ompio.

Käynti- Pikkukortti ruutu

• 82 x 42 mm
• 92,40 € + alv = 114,58 €

Pikkuruutu 1/48-sivu
• 39 x 42 mm
• 46,20 € + alv = 57,29 €

fi

Kansiliite

Puolen sivun korkuinen liite lehden
kannen päällä, alaosassa. Sivun koko
254 x 200 mm. Toteutuu kun varaa
kaksi sivua / liite.
• s. 1 745,00 € + alv = 923,80 €
• s. 2 615,00 € + alv = 762,60 €
• s. 3 615,00 € + alv = 762,60 €
• s. 4 720,00 € + alv = 892,80 €

Torstai

4.1.20

18 / 36.

vuosike

rta / nro

1
40-VU

OTIAS

SODAN

KYLÄN

TALOU

SALUE

EN PAIKAL

LISLEH

TI
www.s

ompio.

fi

Keskiaukeaman liite

Aukeama

Lehden kokoinen irroitettava
liite keskiaukeamalla.
• 4 sivua 2 940,00 €
+ alv = 3 645,60 €
• 8 sivua 4 200,00 €
+ alv = 5 208,00 €

• 2 kpl 254 mm x. 365 mm
• 2 094,95 € + alv = 2 597,74 €

Alennukset koskevat moduuli-ilmoituksia ja yleistä hinnastoa. Alennuksia ei voi yhdistää toisiinsa.
Mikäli useampi alennus sopii mainostajan tilanteeseen, valitaan mainostajan kannalta edullisempi
vaihtoehto.

• Sompio & Inarilainen -paketti -30%
Mikäli sama ilmoitus julkaistaan sekä Inarilaisessa että Sompiossa, lasketaan molempien
ilmoitusten hinnasta pakettialennus.
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LISLEH

Alennukset

• Toistoalennus -15%
Mikäli sama ilmoitus julkaistaan lehdessämme
toisen kerran, lasketaan toisen ilmoituksen
hinnasta toistoalennus.

rta / nro

SALUE

Kysy
yö
m s muita,
mainoksellesi
sopivampia
kokoja.

• Yhdistysalennus -30%

vuosike

OTIAS

Käyntikortti 1/24-sivu

• 82 x 180 mm
• 396,00 € + alv = 491,04 €

• 530 x 365 mm
• 2 094,95 € + alv = 2 597,74 €

18 / 36.

40-VU

• 82 x 88 mm
• 193,60 € + alv = 240,06 €

• 125 x 88 mm
• 290,40 € + alv = 360,10 €

Keskiaukeama

4.1.20

Ruutu 1/12-sivu

• 254 x 365 mm
• pysty: 125 x 180 mm
• 1 322,98 € + alv = 1 640,49 € • vaaka: 254 x 88 mm
• 496,15 € + alv = 615,23 €

1/2-sivua

Torstai

1/3-sivu

1/2-sivua, pysty

1/4-sivu, vaaka

1/8sivu

1/6-sivu

Moduuli-ilmoitukset sisäsivuilla

• Sarja-alennus
Varatessa useamman ilmoituksen:
- 2 kpl, alennus -10%
- 3-15 kpl, alennus -20%
- 16-30 kpl, alennus -30%
- 31 kpl tai enemmän, alennus -40%
Sarjan ilmoitusten ei tarvitse olla keskenään
samansisältöisiä tai -kokoisia
• Media-alennus -15%
Mediatoimiston varaamaan ilmoitukseen.

Ilmoituksen valmistuslisä

Varaa
kerralla
useampi
ilmoitus,
se näkyy
hinnassa!
Mainontaa
kannattaa suunnitella

Varaa kerralla vaikka koko vuoden
mainokset, saat tuntuvia etuja hintoihin.

Valmistuksen hinta myötäilee
ilmoituksen kokoa, 0,10 € /pmm.
Ilmoituksen valmistuksesta sovitaan aina erikeen myyjän kanssa,
kun ilmoituksen koko selviää, tarkentuu myös valmistushinta.

www.

Jo kahdesta ilmoituksesta saa sarja-alennuksen!
Kysy lisää myyjältäsi.

.fi
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Verkkoilmoitukset
Mainospaikat sivun vasemmassa, oikeassa ja ylälaidassa
Paraati 2

Paraati 1

Saatavilla yksi mainospaikka
Paraati 1:n alla.

Saatavilla yksi mainospaikka sivun ylälaidassa, juttujen yläpuolella.

10:30 AM

Koko:
1200 x 270 px

100%

10:30 AM

100%

105 € /vko
+ alv = 130,20 €

Vasuri 1 tai 2

100%

85 € /vko
+ alv = 105,40 €

Lilliputti 1 tai 2

Saatavilla kaksi mainospaikkaa vasemmassa palkissa.
Vasuri 1 ylhäällä,
Vasuri 2 ”Uusimmat/Luetuimmat” -listauksen alapuolella.
Mobiilissa kumpikin mainospaikka näkyy uutisvirran alla.
10:30 AM

Koko:
1200 x 120 px

Saatavilla kaksi mainospaikkaa oikean palstan ylälaidassa.
Lilliputti 1 ylinnä, Lilliputti 2 heti alapuolella.
Kun Lilliputti 1 poistuu, nousee Lilliputti 2 ylimmäksi.
Koko:
300 x 200 px

10:30 AM

100%

Koko:
185x130px

26 € /vko
+ alv = 32,25 €

53 € /vko
+ alv = 65,75 €

Mainospaikat etusivun uutisvirrassa
Iso sentteri 1 tai 2

Saatavilla kaksi mainospaikkaa keskipalstassa juttujen seassa.
Iso sentteri 1: Toisen artikkelin jälkeen.
Iso sentteri 2: Neljännen artikkelin
jälkeen.

10:30 AM

100%

Koko:
685 x 560 px

Pikku sentteri 1 tai 2

Saatavilla kaksi mainospaikkaa keskipalstassa juttujen seassa.
Pikku sentteri 1: Toisen artikkelin
jälkeen, Iso sentteri 1:n alla.
Pikku sentteri 2: Neljännen artikkelin
jälkeen, Iso sentteri 2:n alla.

10:30 AM

100%

79 € /vko
+ alv = 98 €
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Koko:
685 x 250 px

Saatavilla kaksi mainospaikkaa keskipalstassa juttujen seassa.
Kalapuikko 1: Kuudennen artikkelin
jälkeen
Kalapuikko 2: Kuudennen artikkelin
jälkeen, Kalapuikko 1:n alla.

10:30 AM

68 € /vko
+ alv = 84,35 €

www.

Kalapuikko 1 tai 2

.fi

100%

Koko:
685 x 130 px

42 € /vko
+ alv = 52,10 €

Kotoisin täältä -palvelu
Kotoisin täältä on Sompion uusi palvelu, jonka avulla
Facebookissa ja Instagramissa tehdyt julkaisut tuodaan
lukijoiden ja asiakkaiden nähtäville oman paikallisen
lehden nettisivuille. Sompiolla on paljon kiinnostuneita
lukijoita ja seuraajia, joten Kotoisin täältä -palvelu lisää
markkinointisi tehoa.
Lehden verkkosivujen mainossisältö näkyy aina kaikille lukijoille,
joten voit olla varma, että viestisi huomataan. Tartu siis heti tilai suuteen ja hyödyt varmasti.

1
2
3
4
5

Tavoitat paljon enemmän asiakkaita läheisessä,
turvallisessa ja laadukkaassa mediaympäristössä.
Lehdellä on jo valmiiksi joka päivä tuhansia luki joita.

Saat uusia seuraajia markkinoinnillesi. Lehti akti voi kiinnostusta yritykseesi myös sosiaalisessa
mediassa. Kaikki eivät käytä Facebookia tai Insta gramia, mutta lehden avulla saat somemarkki noinnillesi lisää kiinnostuneita katsojia.
Valitset itse, mitkä viestit ja tarjoukset näkyvät
palvelussa. Kaikki postauksesi eivät siis nouse
lehden sivuille automaattisesti, vaan vain ne, jotka
tägäät julkaistaviksi.

Päätät itse, milloin vaihdat tarjouksia ja saat
uuden tarjouksen esiin lähes reaaliajassa. Nopea
toiminta on joskus tarpeen! Lisäksi saat jokaisesta
kampanjastasi raportin.

Näyt siellä, mistä asiakkaasi aktiivisesti hakevat
paikallista tietoa. Kannattaa siis hyödyntää valmis
yleisö.

Lisätietoja: sompio.ﬁ

Hinnasto
Jakso
3 kk
6 kk
12 kk

Hinta/kk
99 €
99 €
99 €

Nopean etu
1 kk kaupan päälle
2 kk kaupan päälle
4 kk kaupan päälle

Hintoihin lisätään alv 24%.

Ohjeet
•
•
•
•
•

Tägää julkaisusi #kotoisintäältä
Käytä selkeästi yrityksesi nimeä
Muista selkeä tarjous
Tekstiksi riittää 50 merkkiä
Käytä laadukasta, neliön muotoista
kuvaa (koko 1200 x 1200 px,
pystykuvasta yläosa rajautuu pois)

Yhteystiedot
Sanne Pitkänen
p. 050 5599 818
ilmoitukset@sompio.ﬁ

Varaus- ja aineisto-ohjeet
Aineiston toimittaminen

Mitat

Aineisto toimitetaan sähköisesti, ensisijaisesti sähköpostilla
osoitteeseen ilmoitukset@sompio.fi

Ilmoituksen leveys
Ilmoituksen leveyden on noudatettava palstanleveyksiä
• 1 palsta ...........................................................................39 mm
• 2 palstaa ........................................................................82 mm
• 3 palstaa ....................................................................125 mm
• 4 palstaa ....................................................................168 mm
• 5 palstaa ....................................................................211 mm
• 6 palstaa.....................................................................254 mm
• keskiaukeama 12 palstaa...............................530 mm

Aineistoaikataulut
Printtilehti: aineistot viimeistään julkaisuviikon maanantaina.
• Painovalmiit aineistot
(=painokoneelle optimoidut tiedostot) klo 12
mennessä.
• Valmistettavat ja muokattavat aineistot

viimeistään klo 8 mennessä. Varsinkin suunniteltavaa aineistoa otamme mielellämme vastaan jo
edellisellä viikolla tai aiemmin, jotta suunnittelutyölle jää aikaa.

Verkkolehti: aineistot viimeistään kaksi arkipäivää ennen kampanjan aloitusta.

Ilmoituksen korkeus
Ilmoituksen korkeus on vapaa
• etusivulla 20 - 300 mm
• sisäsivuilla ja takasivulla 20-365 mm

Varauksen yhteydessä tarvittavat tiedot
•
•
•
•

julkaisupäivä (t)
Julkaisupaikka
ilmoituksen koko jos tiedossa
varaajan tiedot / yhteyshenkilö
- nimi
- puhelinnumero

- sähköpostiosoite
- katuosoite, mikäli eri
kuin laskun saajalla
• laskutustiedot
- laskun saaja
- y-tunnus

- postiosoite
- laskutusosoite
- laskutustapa:
• verkkolasku
• paperilasku
• sähköposti

Ilmoitusvalmistus ja vedostus
Ilmoitusvalmistus printtiin 0,10 €/pmm
Mainoksen valmistuksesta sovitaan erikseen
varattaessa ilmoitustilaa, samalla sovitaan myös
tarkempi aineiston toimitusaikataulu. Valmistamme ilmoituksia julkaistavaksi Hilla Group Oy:n tuotteissa. Ilmoituksen julkaisusta muissa medioissa

on sovittava erikseen.
Ilmoitusvedos painetussa lehdessä
Pyydettäessä toimitamme valmistamastamme ilmoituksesta sähköisen oikovedoksen. Ilmoituksen
julkaisuhintaan sisältyy yksi vedos, sekä valmis-

tusvirheistä johtuvat uusintavedokset. Vedoksen
hyväksynnän jälkeen vastuu ilmoituksen virheistä
siirtyy hyväksyjälle. Emme vastaa painon jälkeen
huomatuista virheistä.

Aineistot painettuihin tuotteisiin
Painovalmis aineisto
Valmis aineisto PDF-muodossa, 1:1 koossa. Fontit
on sisällytettävä PDF-tiedostoon. Vältä teksteissä bittikarttamuotoa ja jätä tekstit konvertoimatta, jotta teksti on tarkkaa myös näköislehdessä.
Kuvaresoluutio vähintään 220 ppi. Huomaathan,

että toimisto-ohjelmilla, kuten Word, Power Point
ym. ei voi muodostaa laadukasta painotiedostoa.
Valmistettava tai muokattava aineisto
Valmistettavaan aineistoon
toimitetaan:

• asettelumalli, jos tiedossa
• tekstit
• kuvat erillisinä tiedostoina, mainostajan on
varmistettava että kuvien julkaisuun on käyttöja julkaisuoikeudet

Aineistot digitaalisiin tuotteisiin
Valmiin aineiston toimitus
Valmiit internet-käyttöön tarkoitetut aineistot jpg
tai png -muodossa.
Aineiston toimituksen yhteydessä tulee ilmoittaa
mainostajan nimi, laskutusosoite, kampanja-aika,

mainospaikka ja mainosmuoto sekä mahdollinen
mainoksen linkitysosoite. Mainokset sijoitetaan
paikoilleen kaksi päivää ennen kampanja-ajan
alkua. Lehti ei voi taata kampanjan alkavan haluttuna ajankohtana, jos aineisto:

•
•
•
•

ei toimiteta ohjeiden mukaisesti tehtynä
toimitetaan myöhässä
on teknisesti toimimaton tai
on sisällöllisesti arveluttava

Muuta
Ilmoitusvarauksen peruutus

Peruutukset aineistojen sisäänjättöaikojen mukaisesti. Peruutetusta jo valmistetusta ilmoituksesta
peritään tuotantokulut 20-50% ilmoitushinnasta.
Huomautukset:
Laskua koskevat huomautukset on tehtävä kymmenen päivän kuluessa laskun päiväyksestä.
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Luotollinen myynti:
Lehti edellyttää luotollisessa mainosmyynnissä
asiakkailta y-tunnuksen antamista.
Vastuu ilmoituksen virheistä
Lehden suurin vastuu ilmoituksen julkaisemisessa
sattuneesta virheestä on ilmoituksen hinta, sekä
muihin lehtiin toimitetuista ilmoituksista sen
valmistusarvo. Lehti ei vastaa ilmoituksen poisjää-

www.

.fi

misen aiheuttamista vahingoista.
Force majeure
Lehti toimitetaan lukijoille force majeure –varauksin (lakko, tuotannolliset häiriöt, alihankkijoiden
viivästykset yms.) ja force majeure –esteen takia
toimittamatta jääneistä lehdistä ei suoriteta
hyvitystä mainostajille.

