KUNTAVAALIT 2020
MEDIAKORTTI
Ilmoita
lehdessä,
verkossa
tai molemmissa.
Kansan Uutisten paperilehti ilmestyy
perjantaisin.
Digilehti + KU:n näköislehti
ilmestyvät torstaiaamuisin.
Näköislehdessä ovat samat ilmoitukset,
jotka ovat paperilehdessä.
Lehdessä kuntavaalien
ilmoitushinta on

Näin lasket
ilmoituksesi
hinnan
1. Päätä, miten ison
ilmoituksen haluat.

Mitä isompi ilmoitus, sitä enemmän
se maksaa. Päätä ilmoituksen
korkeus ja palstojen määrä
1 – 3 palstaa.
Ilmoituksen korkeudeksi voit
päättää viiden mm välein
(esim. 50, 55, 60 pmm jne.)

2. Ilmoituksen hinnan
saat seuraavasti:

1,60 €/pmm sis. alv

Palstojen määrä x korkeus
= palstamillimetrien määrä (pmm)

Kansan Uutisten
palstaleveydet:

Kerro edellä saamasi pmm määrä
ilmoitushinnalla 1,60 €/pmm
= ilmoituksen hinta

1 palsta = 72 mm
2 palstaa = 148 mm
3 palstaa = 225 mm
Koko sivun korkeus on 305 mm

Ota yhteyttä:
ilmoitusvalmistus@kansanuutiset.fi
Suunnitellaan yhdessä
sinulle sopiva kuntavaalikampanja

Me voimme tehdä ilmoituksesi
kuntavaaliehdokkaiden Gredi-järjestelmässä.

3. Jos halut ilmoittaa
useammassa lehdessä,
kerro ilmoitushinta
julkaisukertojen määrällä.

Lisätietoja:
ilmoitusvalmistus@kansanuutiset.fi

Banneri
verkkolehteen
Bannerin koko on 300 x 300 pikseliä.
Hinta bannerille on 150 € sis. alv.
Sillä saa 100 000 näyttöä
verkkolehdessä.

KUNTAVAALIT 2020
MEDIAKORTTI
Esimerkkejä lehti-ilmoituksen hinnoittelusta:
leveys 72 mm = 1 palsta

Koko = 1 x 100 mm = 100 pmm
Hinta = 100 pmm x 1,60 e = 160 €

korkeus 100 mm

Hinta = 50pmm x 1,60 e = 80 €

korkeus 50 mm

Koko = 1 x 50 mm= 50 pmm

leveys 72 mm = 1 palsta

korkeus 50 mm

leveys 148 mm = 2 palstaa

Koko = 2 x 50 mm= 100 pmm
Hinta = 100 pmm x 1,60 e = 160 €

Valmiit asiakkaalta tulevat
pdf-ilmoitukset
edellisen viikon
perjantaina klo 10.00
mennessä.
Aineistot KU:ssa tehtäviin
vedosilmoituksiin
edellisen viikon
torstaina klo 10.00
mennessä.
Ilmoitustrafiikki
ilmoitukset@kansanuutiset.fi

leveys 148 mm = 2 palstaa

Koko = 2 x 100 mm= 200 pmm
Hinta = 200 pmm x 1,60 e = 320 €

korkeus 100 mm

VARAA
ILMOITUSTILASI
AJOISSA,
AINEISTOJEN
DEADLINE:

