M E D I A

Paikallisen kantahämäläisen yritystiedon lähde, jaetaan osoitteellisena postitse kaikille maakunnan yritys- ja kuntapäättäjille.
HÄMEEN YRITYSSANOMAT on

alati uudistuva ja monipuolinen maakunnan yrityselämän ykköslehti. Kiinnostava ja elämänmakuinen sisältö sekä kattava
jakelu tekevät lehdestä alueen parhaan kohderyhmämedian yli
60 000 lukijalle ja päätöksentekijälle.

2017

Levikki

Hämeen Yrityssanomien normaalipainos on
15 000 kpl, mistä 12 000 kpl jaetaan osoitteellisena seudun päättäjille: kaikki yritykset,
kunnalliset luottamushenkilöt ja viranhaltijat.
Verkkolehti on luettavissa näköisjulkaisuna
Hämeen Yrittäjien verkkosivuilla.
Jakelualue
Kanta-Häme.
Tekniset tiedot

nro ilmestyy

aineisto

painos

ILMOITUSHINNAT

1–2 ke 1.2.

ma 23.1.

30 000 kpl

Moduulien hinnat painovalmiille aineistolle:

3–4 ke 29.3.

ma 20.3.

60 000 kpl

1/1-etusivu

255 x 255 mm

2.000 €

5 la 6.5.

ma 24.4.

25 000 kpl

1/1-sivu

255 x 355 mm

1.800 €

6–7 ke 24.5.

ma 15.5.

60 000 kpl

8–9 ma 4.9.

ke 23.8.

15 000 kpl

1/2-sivua

255 x 175 mm

1.100 €

125 x 175 mm

630 €

125 x 85 mm

350 €

10 ke 4.10.

ma 25.9.

30 000 kpl

1/4-sivua

11 ke 8.11.

ma 30.10.

15 000 kpl

1/8-sivua

12 ke 13.12.

ma 4.12.

15 000 kpl

Tekstissä, muut koot

Tammikuu 1-2/2013

Vahvempaa yhteistyötä
KUINKA EDISTÄÄ PIENYRITTÄJIEN
TOIMINTAEDELLYTYKSIÄ
JANAKKALASSA? TUOREET
PUHEENJOHTAJAT TENTISSÄ. SIVU 6

Pääkirjoitus:

PUNAISEN NAUHAN KOMIIKKAA. SIVU 3

Veteen!

YRITTÄJÄ TARVITSEE HARRASTUKSIA. YKSI
SELLAINEN VIE VAATTEET PÄÄLLÄ VEDEN
ALLE. SIVU 22

koko sivu 1/1
255x355 mm

1/2

255x175 mm

2x50

Maakunnan yrityselämän ykköslehti

etusivu 1/1

1x
100

255x255 mm

3x100

1/4

125x175

1/8

125x85

Alareuna 5x40

Olli-Pekka Duk, puh. 050 378 3932
Tarja Haapala, puh. 050 442 0699
Paula Kontio, puh. 045 7734 8753
info@hameenyrityssanomat.fi

Päätoimittaja

Juha Haukka, puh. 050 433 0134
Toimittaja

Jouni Lehtonen, puh. 050 433 0900

Aineistovaatimukset

Toimittaja

Painoon optimoitu PDF-tiedosto, 1:1-koossa.
Fontit tiedostoon liitettynä.

Toimittaja

Ilmoitusaineiston toimitus
2x100

ILMOITUSMYYNTI

TOIMITUS

= 47 mm
= 99 mm
= 151 mm
= 203 mm
= 255 mm

HUOM! Microsoft Office -ohjelmilla
(esim. Word tai PowerPoint) tehdyt aineistot
eivät ole painokelpoisia, valmiita aineistoja.

125x355

HYS

1 palsta
2 palstaa
3 palstaa
4 palstaa
5 palstaa

Sähköposti: aineisto@hameenyrityssanomat.fi

1/2

Hämeen Ääni Oy
Sibeliuksenkatu 11
13100 Hämeenlinna

Ilmoitusmyynnin sähköposti:

Painovalmis aineisto pdf-muodossa.

Hintoihin lisätään voimassa oleva ALV.

Julkaisija

Tabloid, sivukoko 280 x 400 mm
Painopinta-ala (1/1-ilmoitus) 255 x 355 mm

Maksimikorkeus sivulla = 355 mm

1,50 €/pmm

Kerromme
enemmän.

Susanna Mattila, puh. 050 439 1016
Kare Asp, puh. 0500 484 212
Toimituksen sihteeri

Arja Sillanpää, puh. 010 229 0390
Toimituksen sähköposti:

toimitus@hameenyrityssanomat.fi

Sivunvalmistus
Hämeen Ääni Oy, puh. 050 433 0900
Painomenetelmä
Offsetrotaatio. Painetaan Exo 52 g/m2 sanomalehtipaperille, vaaleus 72.
Paino
Lehtisepät Oy
ISSN 1237-3567

Osoitteellinen jakelu kaikkiin yrityksiin: Forssa, Hattula, Hausjärvi, Humppila, Hämeenlinna, Janakkala, Jokioinen, Loppi, Riihimäki, Tammela ja Ypäjä

www.hameenyrityssanomat.fi

Ilmoitusten jättöaika
• Ilmoitusaineiston viimeinen jättöaika
seuraavaan lehteen on mediakortin mukainen aineistopäivä. Valmiin aineiston
voi toimittaa aineistopäivän jälkeen
mediamyyjän antaman määräajan
puitteissa.

Hinnat ja veloitukset
• Ilmoituksen hinta on kulloinkin voimassa olevana mediakortin mukainen
• Mediakortin hinnoista ja alennuksista
poikkeavan sopimushinnan edellytyksenä on Hämeen Yrityssanomien ja
asiakkaan kanssa solmittu kirjallinen
sopimus, enintään 12 kuukauden ajaksi.
• Ilmoitusvalmistusmaksu on 0,10 €/
pmm
• Muutostyö asiakkaan valmiiseen ilmoitusaineistoon 84 €/tunti, minimiveloitus 42 €
• Kaikkiin hintoihin lisätään kulloinkin
voimassa oleva arvonlisävero (5.10.2016,
24 %)

Peruutusehto
• Yksittäinen määräpaikkailmoitus voidaan
peruuttaa maksutta viikkoa ennen
aineistopäivää. Etusivun ja kakkossivun
ilmoitus tulee kuitenkin perua viimeistään kuukautta ennen aineistopäivää.
Määräaikojen jälkeen tulevasta peruutuksesta veloitetaan 50 % mediakortin
mukaisesta hinnasta. Muut ilmoitusvaraukset voidaan peruuttaa ennen aineisto-

päivää maksutta. Mikäli asiakkaan kanssa
on sovittu kirjallisesti tästä poikkeavasta
peruutusehdosta, sovelletaan asiakaskohtaista sopimusta ensisijaisesti.
• Sopimuksen, joka sisältää useita ilmoituksia, ilmoituksien julkaisua voidaan
siirtää toiseen lehteen maksutta ennen
aineistopäivää, mikäli sopimuksen
mukainen kokonaisilmoitusmäärä ei
muutu. Määräpaikkoihin sovelletaan sopimusasiakkaiden kanssa sitä, mitä määräpaikkailmoituksien peruuttamisesta
on määräaikojen osalta yllä todettu.
• Mikäli varaajalle on tehty sopimuksen
mukaisesti työtehtäviä ennen peruutusta, veloitetaan ne toteutuneen mukaisesti. Mikäli työ on peruutusvaiheessa
jäänyt kesken, työstä veloitetaan 84 €/h
+ALV lisättynä mahdollisilla kulukorvauksilla.

Muita ehtoja
• Liitteitä on enimmillääm 1/lehti.
• Mikäli asiakas toimittaa valmiin ilmoituksen, Hämeen Yrityssanomat eivät
vastaa aineistossa mahdollisesti olevista
virheistä. Mahdollinen virhe asiakkaan
toimittamassa aineistossa ja julkaistussa
ilmoituksessa ei oikeuta asiakasta hinnanalennukseen tai hyvitykseen.
• Hämeen Yrityssanomat lähettää ilmoituksen tarkistettavaksi vain erikseen
pyydettäessä. Ilmoituksen tarkistaminen
tulee suorittaa 12 h kuluessa sen lähettämisestä, muutoin ilmoitus katsotaan
hyväksytyn sellaisenaan.
• Hämeen Yrityssanomilla on tekijänoi-

keus omassa tuotannossaan valmistettuihin ilmoituksiin. Tämän aineiston
edelleen lähettämisestä toisiin lehtiin
veloitetaan 35 €, tekijänoikeuden säilyessä Hämeen Yrityssanomilla.
• Hämeen Yrityssanomat pidättää oikeuden olla julkaisematta ilmoitusta, mikäli
se on hyvän maun tai tavan vastainen
tai se rikkoo voimassa olevaa Suomen
lakia tai mikäli se selvästi loukkaa
kolmatta osapuolta tai sen oikeuksia.
Mikäli ilmoitus jää tässä kohdassa mainituista syistä julkaisematta, katsotaan
tilaus purkautuneeksi ja siihen sovelletaan peruutusehtojen mukaisia ehtoja
mahdollisine peruutusmaksuineen.
• Mikäli ilmoitus jää julkaisematta asiakkaasta johtuvan virheen takia, katsotaan
tilaus purkautuneeksi ja siihen sovelletaan peruutusehtojen mukaisia ehtoja
mahdollisine peruutusmaksuineen.
• Mikäli ilmoitus jää julkaisematta Hämeen Yrityssanomista johtuvasta syystä,
Yrityssanomat ei vastaa mahdollisesta

vahingosta, joka aiheutuu ilmoituksen
tilaajalle. Hämeen Yrityssanomien mahdollinen vastuu rajoitetaan ilmoitusmaksun suuruuteen, joka palautetaan
asiakkaalle.
• Hämeen Yrityssanomat ei vastaa ilmoituksen ilmestymisestä tai ilmestymättä
jäämisen aiheuttamasta vahingosta
kolmannelle osapuolelle.
• Hämeen Yrityssanomat käyttää postia
ja alueellisia jakelupalveluita. Mediakortissa mainittu lehtien ilmestymispäivä
on pääsääntöisesti päivä, jolloin jakelu
aloitetaan.
• Mediakortin painosmäärät ja jakelumäärät ovat keskiarvoisia ja niiden
vaihtelu on normaali tuoteominaisuus.
• Liitteistä sovitaan aina erikseen kirjallisella sopimuksella.
Hämeen Yritysviestintä Oy:n yleiset sopimusehdot kokonaisuudessaan osoitteessa
www.hameenyrityssanomat.fi

