Mediakortti 2018
Uutta!
Voit nyt varata mainospaikan kolmeen
esitteeseen yhdellä kertaa.
Kausiesitteen Modulikoot ja hinnat

Hinta sisältää myös logon ja linkin nettisivuille.
Hinnat: 1 ilmoitus ovh / vuosihinta (3 ilmoitusta)
Koko

1 ilmoitus / 3 ilmoitusta

1/1 sivua, 134 mm x 190 mm
400,00 € / 1080,00 €
1/2 sivua, 134 mm x 92,5 mm
240,00 € / 648,00 €
1/4 sivua, 64,5 mm x 92,5 mm
130,00 € / 351,00 €
1/8 sivua, 64,5 mm x 44 mm
90,00 € / 243,00 €
Vuosisopimus tehdään kirjallisena. Ilmoitus julkaistaan kolmessa peräkkäisessä kausiesitteessä. Ilmoituksen voi tarvittaessa
vaihtaa, kunhan koko pysyy samana. Aineistot toimitetaan
aineistoaikataulun mukaan.

1/1 sivu

1/2 sivu

Tanssin iloa kaikille!
Tanssiseura Sekahaku ry:n kausiesite ilmestyy
kolme kertaa vuodessa. Kaudet ovat kevät,
kesä ja syksy. Esite sisältää koko tarjonnan,
joten esitettä myös luetaan koko kauden ajan.
Mainostamalla esitteessä, tavoitat aktiiviset,
tanssia harrastavat ihmiset laajalla alueella ja
tuet samalla tärkeää seuratoimintaa.
Yksi hinta - KAKSI mainospaikkaa

1) Ilmoitus kausiesitteeseen.
2) Yrityksesi logo + linkki nettisivuille.

Sekahaun
jäsenetupaikoille

ale
-20%

Kausiesitteen Painosmäärä ja jakelu

1/4 sivu

1/8 sivu
1/8 sivu

Painosmäärä 5000 kpl / kausi.
Kevätesite toimitetaan postilla Sekahaun jäsenille (n 1800kpl).
Kaikkia esitteitä jaetaan kursseilla ja tapahtumissa sekä
mm. tanssipaikoilla Varsinais-Suomessa. Esite on luettavissa
myös nettisivuilla koko kauden ajan.

Aineistoaikataulu 2018
KEVÄT (jaossa 12/2017-4/2018)

Nettinäkyvyys

Varaukset ja valmistettavat aineistot 23.10.2017. mennessä
Valmisaineistot 1.11.2017 mennessä

Alennukset

Varaukset ja valmistettavat aineistot 9.3. mennessä
Valmisaineistot 16.3. mennessä

Logo ja linkki nettisivuille koko kauden ajaksi ilman
ilmoitusta kausiesitteessä 75 € + alv.

Jäsenetupaikoille 20 % alennus kaikista hinnoista.

KESÄ (jaossa 4/2018-9/2018)

SYKSY (jaossa 8/2018-12/2018)

Maksuliikenne

Varaukset ja valmistettavat aineistot 6.7. mennessä
Valmisaineistot 13.7. mennessä

Peruutukset

Esitteen koko A5, 4-väri. Offsetpaino.
Aineisto painokelpoisena PDF-tiedostona.
Ei leikkuuvaroja. Värit CMYK. Kuvat 300 dpi.
Toimisto-ohjelmilla (kuten Microsoft Word) valmistettuja
ilmoituksia ei voida käyttää sellaisenaan.

Maksuaika 14 vuorokautta laskun päiväyksestä. Hintoihin
lisätään voimassa oleva arvonlisävero.

Peruutukset tehtävä aineistopäivään mennessä. Tämän jälkeen perutuista ilmoituksista veloitetaan 50 % hinnasta.

VIRHEET JA REKLAMAATIOT

Sekahaun vastuu virheellisestä ilmoituksesta tai ilmoituksen
poisjäännistä rajoittuu enintään maksettuun ilmoitushintaan.
Muistutukset virheellisestä ilmoituksesta on tehtävä viipymättä kirjallisena.
Hinnat voimassa toistaiseksi.

sekahaku.net

Tekniset tiedot

Mainosten suunnittelu ja toteutus

Jos et pysty toimittamaan valmisaineistoa, voimme suunnitella
ja tehdä mainoksesi. Hinta 45 €/h. + alv.

Varaukset, aineistot ja Lisätiedot

Nina Laine, nina.laine@sekahaku.net, p. 050 518 9440.

