
MEDIATIEDOT 2022 – Lempäälän ja Vesilahden Sanomat – Sitoutumaton paikallislehti – Sanomalehtien Liiton jäsen

Tavoitamme Lempäälän ja 

Vesilahden ostovoimaiset kuluttajat 

tehokkaasti 24/7 digissä ja 

paperilehdessä joka keskiviikko.
11 500 uniikkia  

digilukijaa ja

16 400 printtilukijaa 
viikossa

Paikallissisällöt kiinnostavat  
ihmisiä digissä ja printissä.  
Tarjoamme mainostajalle  
monipuolisia mahdollisuuksia  
paikalliseen näkyvyyteen.



MAINOSHINNAT 1,20 € / PMM
Tekstissä, tekstin jälkeen ja kuolinilmoitukset. 
Hintoihin lisätään ALV 24 %.

TEKNISET TIEDOT
Lehden sivukoko:  280 x 400 mm  6 palstaa

Palstaleveydet:  1 palsta  39 mm
 2 palstaa  82 mm
 3 palstaa  125 mm
 4 palstaa  168 mm
 5 palstaa  211 mm
 6 palstaa  254 mm
 12 palstaa 530 mm

Pienin mainoskoko on 30 pmm (39 x 30 mm)

AINEISTO
DIGITAALINEN AINEISTO:  
Windows-ohjelmat, InDesign CC, Photoshop CC, PDF
KUVAT: paperivedokset, EPS, TIFF, JPEG, PNG
PAINOMENETELMÄ: 4-värioffsetrotaatio
PAINOPAIKKA: Alma Manu Oy, Tampere
AINEISTO-OSOITE: ilmoitukset@lvs.fi
Valmiit aineistot ja pienet mainosaineistot tulee toimittaa 
lehdelle viimeistään maanantaina klo 12 mennessä ja isotöiset 
mainosmateriaalit perjantaina klo 12 mennessä.  
Liitä mukaan laskutusosoite ja yhteystiedot.
MODUULIPAKETTIIN sisältyvän bannerin tuotamme  
asiakkaan hyväksymän printtimainoksen pohjalta.
Kysy mahdollisista poikkeavista aineiston toimituspäivistä 
osoitteesta ilmoitukset@lvs.fi.
Mainosten peruutukset on tehtävä aineistoaikataulujen 
mukaisesti. Peruutetuista, jo tehdyistä mainoksista (vedokset) 
peritään 50 % mainoshinnasta.

LEHDEN ILMESTYMINEN
Paperilehti ilmestyy keskiviikkoisin. Näköislehti ilmestyy 
edeltävänä tiistaina klo 20 osoitteessa lvs.fi/nakoislehti. Lisäksi 
uutta sisältöä julkaistaan päivittäin lvs.fi:n uutisvirrassa ja lehden 
uutissovelluksessa.ALENNUKSET

Mainostoimistoalennus  Valmis materiaali -15 %  
 (ei koske sopimushintoja)
Toistoalennus  -20 % kun mainos julkaistaan  
 täysin samanlaisena viikon sisällä
Sarja-alennus  -25 % kun mainos julkaistaan  
 täysin samanlaisena vähintään  
 3 kertaa viikon välein. Sarjojen  
 kaikki julkaisukerrat on varattava 
 viimeistään aineiston 
 jättämisen yhteydessä.

Toisto- ja sarja-alennusten yhteydessä ei myönnetä  
muita alennuksia.

Silmäkulma
55 x 43 120 €

JULKAISIJA Pirmediat Oy. Käyntiosoite Tampereentie 19, 37500 Lempäälä. www.lvs.fi 

LEHDEN VASTUU
Lehti ei vastaa mainoksen ulkoasuun tulleesta virheestä,  
joka johtuu lehdelle toimitetusta puutteellisesta tai virheellisestä 
aineistosta, epäselvästä käsikirjoituksesta tai puhelimitse 
annetusta mainoksesta. Lehti ei anna hyvitystä vähäisestä 
paino-, painatus- tai taittovirheestä, joka ei vaikeuta mainoksen 
käsittämistä eikä vähennä mainosarvoa. Lehden suurin vastuu 
virheestä on mainoksen hinta. Huomautukset on tehtävä 7 
päivän kuluessa mainoksen julkaisemisesta. Mainosmyynnin 
ehdot: lvs.fi/mainostajalle.

YHTEYSTIEDOT

Asiakkuuspäällikkö / mainosmyynti 
Piia Kylliäinen 
piia.kylliainen@lvs.fi 
044 347 7405 

Mainosten valmistus  
Soile Virtanen 
ilmoitukset@lvs.fi 
044 755 7209

MODUULIHINNAT
Paperilehden moduulikoon ilmoitukset takaavat parhaan huomioarvon. Moduulimainokset sisältävät printtimainoksen lisäksi bannerinäyttöjä 
lvs.fi:ssä ja lehden uutissovelluksessa.  Banneri sisältyy neljäsosaan ja sitä suurempiin moduuleihin. Hintoihin lisätään alv 24%.

Etusivu + banneri 
10 000 näyttöä
254 x 280 
2 350 €

1/1 sivu + banneri 
10 000 näyttöä
254 x 365 
1 650 €

1/2 sivu + banneri 
7 000 näyttöä
254 x 180 
920 €

1/2 sivu + banneri 
7 000 näyttöä
125 x 365 
920 €

1/4 sivu + banneri 
5 000 näyttöä
125 x 180 
610 €

Postikortti 
125 x 100 
290 €

Tuplakäyntikortti
82 x 100 
190 €

Käyntikortti
82 x 50 
100 €


