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ROVANIEMEN SEURAKUNNAN MEDIAKORTTI

ILMOITUS TAPAHTUMISTASI TAI PALVELUISTASI?
Tavoitamme rovaniemeläisiä niin painetussa lehdessä, uutiskirjeessä kuin radiossakin.
Tutustu ilmoitusmahdollisuuksiin ja ota yhteyttä mainosmyyntiimme. Etsitään sinulle sopiva kanava!

Toimitusehdot

Kuvat ja tekstit

Vastuu virheistä ja reklamaatiot

Nimeä ilmoitusaineisto seuraavasti: Ilmoittajan nimi, julkaisupäivä ja koko. Merkitse samat
tiedot myös sähköpostiviestin aihekenttään.

Kuvien resoluutio on 200 dpi. Rajaa kuvat
julkaistavaan kokoonsa. Harmaasävykuvat
graysca-le-muodossa. Tallenna kuvat ilman
ICC-profiileja. Väriprofiili on (CMYK):
ISOnewspaper26v4. Sisällytä fontit PDF-tiedostoon. Vältä pientä pistekokoa monivärisissä teksteissä ja nega-teksteissä monivärisen
pohjan päällä. Vältä teksteissä bittikarttamuotoa ja jätä tekstit konvertoimatta, jotta teksti
on tarkkaa myös näköislehdessä.

Ilmoitusmyynnin yhteystiedot

Muut huomioitavat seikat

ilmoitusmyynti@kotimaa.fi
Pirjo Teva, p. 040 680 4057
Juha Kurvinen, p. 040 665 5983

Seurakunnalle lähetettävän aineiston pitää
olla hengelliseen sisältöön sopivaa aineistoa
tai ohjelmaa. Jos myyty ilmoitus tai ohjelma
ei täytä vaatimuksia, seurakunnalla on oikeus
pidättää varatun mainoksen tai ohjelma-ajan
julkaiseminen. Jos mainosta ei tuotannollisista
tai muista toiminnallisista syistä (kuten lakko)
tai asiakkaasta johtuvista syistä voida julkaista,
seurakunta ei vastaa ilmoittajalle aiheutuvasta
vahingosta. Jos mainoksen julkaisupäivän
lehteen tulee äkillisesti maailmanlaajuisesti
merkittävä uutinen, lehti pidättää itselleen
oikeuden muuttaa sovitun mainoksen paikkaa
tai perua sen ko. ilmestyvästä lehdestä. Tästä
pyritään aina ilmoittamaan asiakkaalle etukäteen tilanteen niin salliessa.

Julkaisijan ja kustantajan vastuu mainoksen
julkaisemisessa sattuneesta virheestä on enintään mainoksen hinta ja lehteen toimitetusta
aineistoista sen valmistusarvo. Emme vastaa mainoksen poisjäämisestä aiheutuneista
vahingoista, emmekä anna hyvitystä paino- tai
taittovirheestä, joka ei vaikeuta mainoksen
käsittämistä eikä vähennä sen mainosarvoa.
Emme vastaa mainoksen ulkoasuun tulleesta
virheestä, joka johtuu lehdelle toimitetusta
puutteellisesta tai virheellisestä aineistosta,
epäselvästä käsikirjoituksesta, puhelimitse
annetusta mainoksesta tai virheestä, joka käy
selville mainostajalle toimitetusta ja hänen
hyväksymästään tai määräaikana palauttamatta jättämästään korjausvedoksesta.
Reklamaatiot on tehtävä viimeistään 7 päivän
kuluessa mainoksen julkaisemisesta.

Aiheettomat tilavaraukset on peruttava viimeistään neljä työpäivää ennen sovittua
julkaisua. Myöhässä perutusta mainoksesta
veloitetaan 40 % hinnasta tai vähintään valmistusmaksu.

Aineiston nimeäminen

Mainosaineistot
Valmis mainosaineisto on CMYKmuotoinen,
painokelpoinen PDF-tiedosto. Se sisältää
kaikki ilmoitukseen kuuluvat elementit: tekstit, kuvat, grafiikat ja fontit. Valmista aineistoa
ei muokata, vaan se julkaistaan sellaisenaan.
Muussa muodossa oleva aineisto on valmistettavaa ja sen käsittelystä peritään valmistusmaksu. Kotimaa Oy:n mainostuotanto valmistaa ilmoitukset toimitetun aineiston, ohjeiden
sekä oman hinnoittelunsa mukaan.

www.rovaniemenseurakunta.fi

Laskutustiedot
Ilmoitusvalmistus ja maksuehdot: Kotimaa
Oy, PL 279, 00181 Helsinki. Maksuaika on
14 päivää laskun päiväyksestä lukien. Yliajalta
peritään 11%:n vuotuinen korko.

Lisätietoja
viestinta.rovaniemi@evl.fi
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PÄÄSKYN
>> MAINOSPOHJAT
Mainospohjamallit
-

Pääsky

-

-

Pääsky

-

SEURAKUNTALEHTI
>> PÄÄSKY
Lehti ilmestyy 6 krt vuodessa ilmaisjakeluna
rovaniemeläisten kotiin. Lisäksi lehti ilmestyy
telineissä 6 eri jakopaikassa sekä nettiversiona
seurakunnan sosiaalisen median kanavissa.
Voit lähettää valmiin mainoksen tai pyytää
ilmoitusvalmistusta Kotimaa Oy:n taittopalvelusta, jonka yhteystiedot ja hinnasto ovat
mediakortin lisätiedoissa. Mainoksen sijoittamisesta lehden sisäsivuilla päättää seurakunta.
Mainoksen voi ostaa yksi ilmoittava taho
yhteen numeroon kerrallaan ja / tai toistuvana
useampaan numeroon.
HUOM. Koko sivun ilmoitustilan / 4-sivuisen
liitteen ostajalle: pidämme headerin, footerin,
marginaalit toimituksella. Erillisestä liitteestä
on sovittava erikseen ilmoitusmyynnin kanssa.

”Pääsky jaetaan
6 krt vuodessa
ilmaisjakeluna
rovaniemeläisten
koteihin.
Painosmäärä on 28000 kpl.

PÄÄSKYN
>> MAINOSKOOT JA HINNAT
Mainos

Koko

1.
2.
3.
4.
5.
6.

80 x 80 mm
165 x 80 mm
250 x 80 mm
250 x 160 mm
250 x 335 mm
4-sivuinen lisäliite

Hinta
250 €
450 €
575 €
995 €
2475 €
7425 €

(alv 0)
(alv 0)
(alv 0)
(alv 0)
(alv 0)
(alv 0)

(leveys x korkeus)

PÄÄSKYN
>> ILMESTYMISAJAT
Nro

Aineistopäivä

Ilmestyy

1.
2.
3.
4.
5.
6.

17.1.
21.3.
9.5.
8.8.
19.9.
7.11.

2.2.
6.4.
25.5.
24.8.
5.10.
23.11.

www.rovaniemenseurakunta.fi
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E-UUTISKIRJEEN
>> MAINOSPOHJAT

Mainos 1.

Mainos 2.

UUTISKIRJE
>> E-PÄÄSKYNEN
Sähköinen uutiskirje ilmestyy kerran kuukaudessa kaikille e-uutiskirjeen tilaajille
sekä seurakunnan kotisivuilla ja sosiaalisen
median kanavissa.
Voit lähettää valmiin mainoksen tai pyytää
ilmoitusvalmistusta. Ilmoitusvalmistus tapahtuu Kotimaa Oy:n taittopalvelussa, jonka yhteystiedot ovat mediakortin lisätiedoissa.
Mainoksen sijoittamisesta uutiskirjeessä päättää
seurakunta. Kaikki ilmoitukset sijoitetaan e-uutiskirjeen alareunaan. Mainoksen voi ostaa vain
yhteen ilmestyvään uutiskirjeeseen kerrallaan.

”e-Uutiskirjeellä
on jo yli
tilaajaa!

500

Ostamaasi mainospaikkaan
saat linkin omille sivuillesi,
josta uutiskirjeen tilaajat
voivat tutustua yrityksesi
palveluun paremmin.

E-PÄÄSKYSEN
>> MAINOSKOOT JA HINNAT
Mainos

Koko

1.
2.

600 x 200 px
600 x 350 px

Hinta
150 €
250 €

(alv 0)
(alv 0)

(leveys x korkeus)

E-PÄÄSKYSEN
>> ILMESTYMISAJAT
Nro

Aineistopäivä

Ilmestyy

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

14.1.
11.2.
4.3.
14.4.
29.4.
10.6.
8.7.
5.8.
9.9.
7.10.
4.11.
9.12.

21.1.
18.2.
11.3.
22.4.
6.5.
17.6.
15.7.
12.8.
16.9.
14.10.
11.11.
16.12.
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ALUEELLINEN
>> RADIO ROVADEI
Kuuluvuus Rovaniemen alueella taajuudella
93,4 MHz sekä www.radiot.fi -nettiradiossa.
Radio Dei kuuluu Suomessa suurimmilla
sopimuspaikkakunnilla, kuten Rovaniemellä.
Radio Dei kuuluu myös Lapin Keskussairaalassa sairaalan omalla sisäisellä kanavalla 4.

RADIO ROVADEIN
>> OHJELMA-AJAT JA HINNAT
Kesto

Ajalla

30 min
1 tunti

ma klo 17.30-20.35
pe klo 17.30-19.00

OHJELMAT sisältävät hengellistä sisältöä
tukevia haastatteluja, musiikkia, hartauksia
sekä menovinkkejä tapahtumiin. Seurakunnalla on oikeus tarkistaa tuotettavien ohjelmien sisältö ja päättää sisällön julkaisemisesta.
Myynnistä ja laskutuksesta vastaa Kotimaa
Oy, aineistojen viemisestä eri viestintäkanaviin Rovaniemen seurakunnan viestintä.
AINEISTOJA voi tuottaa seurakunnan laitteistolla avstudiossa 50 euron perusmaksulla
per korkeintaan 30 minuuttia. Pitemmistä ja
/ tai säännöllisistä laitteistojen ja ohjelmistojen vuokra-ajoista sovitaan tapauskohtaisesti.
Radio-ohjelman aineistot on toimitettava viimeistään viikko ennen julkaisupäivää valmiina
.mp3- muotoisena äänitiedostona osoitteeseen: viestinta.rovaniemi@evl.fi

”RovaDei kuuluu
Rovaniemen alueella
sekä nettiradiossa!
www.rovaniemenseurakunta.fi

Hinta
150 €
300 €

(alv 0)
(alv 0)

