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Julkaisija
Huittisten Sanomalehti Oy
Lauttakylä-lehti
Karpintie 16–18,
32700 Huittinen
Puh. 02 555 4200
Avoinna ma-pe klo 9–15
Päätoimittaja Marja-Liisa Hakanen
puh. 045 328 7051
marja-liisa.hakanen@lauttakyla.fi
Toimitussihteeri Sari Mäkelä
puh. 045 327 5652
sari.makela@lauttakyla.fi
Myyntipalvelu:
Marika Wolff puh. 045 327 5672
marika.wolff@iskelmasatakunta.fi
Sanna Vatka puh. 02 555 4256
sanna.vatka@lauttakyla.fi
Kristiina Niemi puh. 044 765 5523
kristiina.niemi@iskelmasatakunta.fi
Rita Uusimäki puh. 044 765 5521
rita.uusimaki@lauttakyla.fi
Maija Tiuttu puh. 02 555 4259
maija.tiuttu@iskelmasatakunta.fi
Minna Moisio puh. 045 328 7059
minna.moisio@lauttakyla.fi
Laskutus:
Maarit Katajisto puh. 045 328 7052
maarit.katajisto@lauttakyla.fi
Sanomalehtien Liiton jäsen.
Levikkialue Huittinen
Ilmestyminen ja aineistoaikataulu
KESKIVIIKKO
Valmiit ilmoitusaineistot maanantaina
klo 10 mennessä, vedostettavat ilmoitukset
perjantaina klo 10 mennessä. Juhlapyhien
vuoksi poikkeavat ilmestymisajat sekä
aineistoaikataulut ilmoitetaan erikseen.
Myöhässä toimitetuista aineistoista peritään
50% kiirelisä koko ilmoituksen hinnasta.

Maksuliikenne
Huittisten Op FI78 5059 0010 0002 21
Huittisten Sp FI64 4456 1010 0018 56
Ilmoitushinnat
Tekstissä ja tekstin jälkeen................ 1,45 €/pmm
Takasivu...............................................1,65 €/pmm
Palveluhakemisto:
Vuosi-ilmoitus joka lehdessä
52 kertaa vuodessa....����������������������0,45 €/pmm
Ilmoitusvalmistus .........................��� 0,12 €/pmm
(sisältää maksimissaan kaksi vedosta)
Käsikirjoituksesta poikkeavat
ilmoituksen korjaukset�������������������������������77 €/h
Linjasiirto muihin lehtiin
tai asiakkaalle .........................................25 €/siirto
Vaihtoilmoituksen välitys.......................... 5 €/kpl
Hintoihin lisätään arvonlisävero 24 %.
Maksuehdot
14 päivää netto, vuotuinen viivästyskorko
viitekorko + 7 %.
Mainosaineistot:
ilmoitus@lauttakyla.fi
Jutut ja kuvat:
toimitus@lauttakyla.fi
Tekniset tiedot
Tabloid, sivukoko
Palstojen määrä:
Koko sivu		
Puoli sivua		

280 x 402 mm
6 palstaa		
6 x 365
6 x 180

Lehden valmistama ilmoitusaineisto ©.	
Palstan leveydet:	
1p
40mm		
2p
84mm		
3p
128mm		
4p
172 mm
5p
216 mm
6p
260 mm

Mainosten peruuttaminen
Varatun mainostilan voi peruuttaa veloituksetta
ennen aineistoaikataulun määräaikoja.
Myöhemmin peruutetuista ilmoituksista tai jos
asiakas ei toimita sovittua aineistoa, peritään
100 % sovitusta mainoshinnasta ja jo
valmistetuista mainoksista työveloitus.
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Vastuu virheistä ja reklamaatiot
Lehden suurin vastuu ilmoitusten julkaise
misessa sattuneesta virheestä on ilmoituksen
hinta ja muihin lehtiin toimitetuista aineistoista
sen valmistusarvo. Lehti ei anna hyvitystä
vähäisestä paino- tai taittovirheestä, joka ei
vaikeuta ilmoituksen käsittämistä eikä
vähennä sen mainosarvoa.
Lehdellä on oikeus sijoittaa ilmoitus lehden
noudattaman tavan ja tarkoituksen
mukaisuuden mukaan.
Asiakas vastaa lehteen nähden siitä, ettei
lehdelle annetun aineiston julkaiseminen
loukkaa kenenkään tekijänoikeutta taikka
muita immateriaali- tai muita oikeuksia, eikä
ole sisällöltään tai esitysmuodoltaan viestintää tai julkaisutoimintaa säätelevän tai muun
lainsäädännön taikka muun markkinointisäännöstön, viranomaisten tai mainonnan itsesäätelyelinten määräysten tai hyvän tavan vastaisista.
Asiakas vastaa lehdelle vaatimuksista, joita
kolmannet osapuolet kohdistavat lehteen näillä
perusteilla sekä korvaus- ja muista vastuista,
joita lehdelle voi suhteessa kolmansiin osapuoliin aiheutua tällaisten vaatimusten johdosta.
Lehti ei vastaa
• ilmoitusten poisjäämisen aiheuttamasta
vahingosta
• virheestä, joka johtuu lehdelle toimitetusta
puutteellisesta tai virheellisestä aineistosta,
epäselvästä käsikirjoituksesta tai puhelimitse
annetusta ilmoituksesta.
• virheestä, joka käy selville ilmoittajalle
toimitetusta oikovedoksesta
• ilmoittajalle mahdollisesti aiheutuvasta
vahingosta, mikäli ilmoitusta ei voida
julkaista tuotannollisista tai muista
toiminnallisista syistä
Muistutus virheellisestä ilmoituksesta
on tehtävä seitsemän vuorokauden
kuluessa ilmestymispäivästä.

Alennukset
Toistoalennus 15 %, jos ilmoitus julkaistaan
muuttumattomana enintään 10 päivän välein ja
kaikki ilmoitukset varataan ensimmäisen julkaisukerran yhteydessä. Alennus lasketaan kaikista
ensimmäisen ilmoituksen jälkeen julkaistuista
ilmoituksista.
Vaihtoilmoitusalennus 10-15 %.
Mainostoimistoalennus 15 %.
Alennusten saaminen edellyttää laskun
suorittamista viimeistään eräpäivänä.
Alennukset eivät koske valtion tai kuntien
ilmoituksia.
Painomenetelmä:
Offsetrotaatio
Painopaikka:
Alma Manu, Tampere
Tiedostomuodot
Aineistot PDF-muodossa.
Fontit konvertoituina tai liitettyinä
PDF-tiedostoon.
Kuvien resoluutio vähintään 220 dpi.

Lauttakylä
myös mobiilissa!
• Tuoreimmat
paikallisuutiset
• Kiinnostavia
somesisältöjä
• Lounaslistat
• Lähiseudun
tapahtumat
• Tilaajille digi-lehti
jo tiistai-iltana sekä
rahanarvoisia
etukuponkeja

lauttakyla.fi/raitti
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