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Taipalsaari

Savitaipale
Lemi
Lappeenranta
Luumäki

Yhteystiedot

Vartti

Kaakon Viestintä Oy / Vartti
PL 3, 53501 Lappeenranta
Vt. päätoimittaja Ilkka Pohjalainen		
puh. 040 755 8796		
ilkka.pohjalainen@vartti.fi

Ilmestyy

Myynti 		myynti.ek@vartti.fi

Vartti ilmestyy sunnuntaisin.

Myyntijohtaja Virpi Silonsaari
puh. 0400 977 299		
virpi.silonsaari@kaakonviestinta.fi
Myyntineuvottelijat
Eija Imeläinen		
puh. 040 357 7763
Ritva Toikka		
puh. 040 668 4549
Anuriikka Poutala		
puh. 040 707 5107
Hanna Ukkola		
puh. 040 643 1962
Päivi Imeläinen		
puh. 040 554 0037
Anja Leiniäinen		
puh. 040 746 4332
Monica Andersson
puh. 044 454 0629
Riikka Sorsa		
puh. 044 767 2222
Myyntipäälliköt
Maarit Vento		
puh. 040 554 0036
Marja Niemikoski		
puh. 044 738 1417

Vartti jaetaan ilmaisjakeluna säännöllisesti kerran viikossa
Lappeenrannan, Taipalsaaren, Savitaipaleen, Lemin ja Luumäen kotitalouksiin, yhteisöihin ja yrityksiin.

Jakelumäärä 46 000 kappaletta
Lukijamäärä 52 000 kpl
(KMT syksy 2016/kevät 2017)

Jakelualueet
Lappeenranta, Taipalsaari, Savitaipale, Lemi ja Luumäki.

Poikkeavat ilmestymiset vuonna 2018
Vartti ei ilmesty
su 6.1., su 1.4., su 24.6., eikä su 4.11.

Ilmoitukset
valmiit ilmoitusaineistot
aineistot.ek@vartti.fi
valmistettavat ilmoitukset ilmoitukset.ek@vartti.fi

Aineistoaikataulu
• valmistettava aineisto torstaina klo 14 mennessä
• valmis aineisto perjantaina klo 12 mennessä

Taipalsaari
Savitaipale

Hinnasto 2018
Moduulihinta tekstissä
58,00 €

Lemi
Lappeenranta
Luumäki

etusivu
75,40 €

takasivu
66,70 €

Silmäkulmat (2x1 moduulia)
etusivulla 170 €
takasivulla 100 €
Ilmoitusvalmistusmaksu 4,5 €/moduuli tai 0,11 €/pmm.
Hintoihin lisätään voimassa oleva arvonlisävero.

lehtipaketit
Kaakkoset-paketti
Kaakkoset-paketin muodostavat Kaakon Viestinnän seitsenpäiväiset lehdet: Etelä-Saimaa, Itä-Savo, Kouvolan Sanomat,
Kymen Sanomat, Länsi-Savo ja Uutisvuoksi.
Paketin voi muodostaa kahdesta - kuudesta lehdestä.

Kaupunkiset-paketti
Kaupunkiset-paketin muodostavat Kaakon Viestinnän kaupunkilehdet: Vartti, ES Keskiviikko, KS Keskiviikko ja LS Keskiviikko.
Paketin voi muodostaa kahdesta tai kolmesta lehdestä.
Paketin ilmoituskoot ovat 1/4-sivu, 1/2 sivu ja kokosivu.
Alennuksen muodostuvat
- pakettiin valittavien lehtien lukumäärästä.
2-3 lehteä, alennus 20-30%.
– paketin ilmoituskierrosten lukumäärästä.
2 – 6 kierrosta, alennus 5 – 15%
Hintaan lisätään mahdoll. mainostoimistoalennus 15% ja alv.
Kaakkoset ja Kaupunkiset -pakettien yhdistäminen on mahdollista.
Kysy hinnat ja lisätiedot mediamyynnistämme.

 ILMOITUSMALLEJA MODUULEISTA

Lehden nimi

Palstaleveydet
6 palstaa
1 palsta
2 palstaa
3 palstaa
4 palstaa
6 palstaa

Panoraama 12 x 8 moduulia

*Etusivu 6 x 7 moduulia

39 mm
82 mm
125 mm
168 mm
254 mm

(lev. 524 mm x kork. 365 mm)

(lev. 254 mm x kork. 319 mm)
*Muut etusivun mainospaikat: 6x4, 3x4, 1x3,
2x3, 3x3, 4x3, 5x3, 6x3, silmäkulma 80 x 50 mm

1/2 panoraama 12 x 4 moduulia

1/1 sivu 6 x 8 moduulia

6 x 6 moduulia

1/2 sivu 6 x 4 moduulia

(lev. 524 mm x kork. 180 mm)

(lev. 254 mm x kork. 365 mm)

(lev. 254 mm x kork. 273 mm)

(lev. 254 mm x kork. 180 mm)

6 x 3 moduulia

1/4 sivu 6x 2 moduulia

4 x 2 moduulia

3 x 8 moduulia

3 x 4 moduulia

(lev. 254 mm x kork. 134 mm)

(lev. 254 mm x kork. 88 mm)

(lev. 168 mm x kork. 88 mm)

(lev. 125 mm x kork. 365 mm)

(lev. 125 mm x kork. 180 mm)

2 x 8 moduulia

2 x 4 moduulia

2 x 3 moduulia

2 x 2 moduulia

1 x 8 moduulia

(lev. 82 mm x kork. 365 mm)

(lev. 82 mm x kork. 180 mm)

(lev. 82 mm x kork. 134 mm)

(lev. 82 mm x kork. 88 mm)

(lev. 39 mm x kork. 365 mm)

 ILMOITUSMODUULITAULUKKO
Etelä-Karjala

Kouvola

Etusivulla ilmoituksen korkeus max. 7 moduulia (319 mm).
365
319
273
227
180
134
88
42
39

82

125

168

211

254

edut ja sopimukset
Sopimusalennukset
Alennus myönnetään ovh-hinnoista suora-asiakkaille sopimusalennustaulukon mukaisesti. Sopimusalennus lasketaan edellä
mainittujen alennusten jälkeen (esim. toistoalennus). Alennuksen edellytyksenä on Vartin kanssa solmittu kirjallinen sopimus,
joka on tehty ennen sopimukseen kuuluvan ilmoittelun aloittamista. Sopimus voidaan tehdä 3, 6 tai 12 kuukauden mittaiseksi.

Toistoalennus 10%
Myönnetään toisesta ja sitä seuraavista lehti-ilmoituksista, kun
sama ilmoitus julkaistaan muuttumattomana enintään 7 vuorokauden kuluttua viimeisimmästä julkaisupäivästä. Alennus
on -10% verottomista hinnastohinnoista.

Media- ja mainostoimistoalennus
Mainos- ja mediatoimistoille myönnetään -15 % alennus verottomista hinnastohinnoista. Alennus myönnetään vain valmiista aineistosta ja lehdessä vähintään 100 pmm kokoisesta ilmoituksesta.

Alennus voidaan maksaa sopimusjaksoa seuraavan kuukauden aikana tai aina laskutuksen yhteydessä. Mikäli ilmoittelun
arvo kohoaa korkeampaa alennusprosenttia edellyttäväksi,
Vartti hyvittää sopimuskauden päätyttyä ilmoittajalle alennuksissa syntyvän erotuksen. Jos ilmoittelu jää sovittua alhaisemmaksi, Vartti veloittaa sopimuskauden jälkeen asiakkaalta sovitun alennusprosentin mukaisen alennuksen ja toteutuneen
ilmoittelun alennusprosentin mukaisen alennuksen välisen erotuksen.
Sopimusalennuksen perustaso sopimusajalta määräytyy ao.
volyymitaulukon mukaisesti.

Kaakon Viestinnän pakettialennukset
Kaakkoset-paketin muodostavat Kaakon Viestinnän seitsenpäiväiset lehdet: Etelä-Saimaa, Itä-Savo, Kouvolan Sanomat,
Kymen Sanomat, Länsi-Savo ja Uutisvuoksi. Paketin voi muodostaa kahdesta – kuudesta lehdestä.
Kaupunkiset-paketin muodostavat Kaakon Viestinnän kaupunkilehdet: Vartti, ES Keskiviikko, KS Keskiviikko ja LS Keskiviikko. Paketin voi muodostaa kahdesta tai kolmesta lehdestä. Kaviset-paketin ilmoituskoot ovat ¼-sivu, ½-sivu ja
kokosivu.
Kaakkoset ja Kaupunkiset –pakettien yhdistäminen on mahdollista. Kysy hinnat ja lisätiedot mediamyynnistämme.

Vaihtoilmoitusalennukset
Myönnetään vaihtoilmoituksia välittäville Sanomalehtien Liiton jäsenille voimassa olevien sopimusten mukaisesti. Alennus on -15 % verottomista hinnastohinnoista. Vaihtoilmoitusalennus koskee vain lehti-ilmoituksia.

Kampanja-alennukset
Mainostajalla on oikeus mahdollisiin mediakohtaisiin kampanja-alennuksiin kampanjaehtojen mukaisesti. Mahdolliset kampanja-alennukset myönnetään hinnastohinnasta.

Huomioitavaa
Laista, asetuksista tai viranomaisten toimenpiteistä aiheutuvat
kustannuslisäykset korottavat kaikkia Vartin ilmoitushintoja vastaavasti määräysten voimaantulohetkestä lukien. Korotukset
koskevat myös jo tehtyjä ilmoitusvarauksia.
Hintoihin lisätään kulloinkin voimassa oleva alv.

maksu- ja Muut ehdot
Maksun saaja
Kaakon Viestintä Oy: Etelä-Saimaa, Itä-Savo, Kouvolan Sanomat, Kymen Sanomat, Länsi-Savo, Uutisvuoksi, Vartti, ES Keskiviikko, KS Keskiviikko ja LS Keskiviikko (myöh. lehti).

Pankit
NORDEA		
IBAN FI86 2042 1800 0613 62
			BIC NDEAFIHH
OSUUSPANKKI		
IBAN FI30 5620 0920 0008 24
			BIC OKOYFIHH
SÄÄSTÖPANKKI		
IBAN FI21 4108 6020 0118 70
			BIC ITELFIHH
DANSKE BANK		
IBAN FI68 8000 1300 7190 03
			BIC DABAFIHH
HANDELSBANKEN
IBAN FI26 3131 1001 4080 81
			BIC HANDFIHH

Maksuehdot
Maksuaika sopimusasiakkaille 14 vrk netto. Viivästyskorko on
kuluttajille korkolain mukainen. Yritysten ja elinkeinoharjoittajien vuotuinen viivästyskorko on 13 %. Lehtemme auktorisoiduille mainos- ja mediatoimistoille maksuaika on 14 vrk - 1 %
ja 30 vrk netto. Lehti varaa itselleen oikeuden muuttaa maksuehtoja.

Laskutus
Laskutusta varten tarvitsemme yrityksiltä y-tunnuksen ja yksityishenkilöiltä henkilötunnuksen. Laskutuslisä paperilaskuista
yritykselle joilla y-tunnus, 8 € sis. alv.
Voimme lähettää ilmoituslaskun myös verkkolaskuna, jolloin
laskutuslisää ei peritä. Operaattorimme on Enfo Oyj. Voitte
halutessanne siirtyä verkkolaskutukseen jolloin pyydämme
yhteydenottoa laskutus@kaakonviestinta.fi ja viestiin tietona
operaattorinne ja OVT-tunnuksenne. Ilmoituslaskuihin lisätään
lain mukainen alv.

Peruminen
Jo varatut ilmoitukset voidaan perua aineiston määräaikaan
mennessä, etusivun varaukset peruttava viimeistään 7 vrk ennen julkaisupäivää. Valmiiksi tehdystä, mutta perutusta ilmoituksesta veloitamme 85€ alkavalta työtunnilta.

Huomautukset ja reklamaatiot on tehtävä seitsemän (7) päivän kuluessa julkaisemisesta tai tarkoitetusta julkaisupäivästä.
Lehden vastuu ilmoituksen poisjäämisestä tai julkaisemisessa
sattuneesta virheestä rajoittuu ilmoituksesta maksetun määrän
palauttamiseen. Lehti ei anna hyvitystä vähäisestä paino-, painatus- tai taittovirheestä, joka ei vaikeuta ilmoituksen käsittämistä eikä vähennä ilmoituksen mainosarvoa.
Mainostaja vastaa mainonnan sisällön asianmukaisuudesta sekä mahdollisista vahingoista. Lehti noudattaa ja soveltaa käyttöön Mainonnan kansainvälisiä perussääntöjä, alaan liittyvää
lainsäädäntöä ja viranomaisten suosituksia.

Tekniset tiedot
Ohjelmat
Käytössämme on Adoben ohjelmat
(InDesign, PhotoShop, Acrobat).

Kuvat
Harmaasävykuvat talletettuna EPS-, TIFF- tai JPEG- formaattiin,
resoluutio 200 dpi, asemoituna 1:1 koossa.
Värikuvat CMYK-väreissä talletettuna EPS-, TIFF- tai JPEG- formaattiin, resoluutio 200 dpi, asemoituna 1:1 koossa. Värierotteluasetukset harmaasävykuville ISOnewspaper26v4gr.icc,
CMYK-kuville ISOnewspaper26v4.icc.
Profiilit ladattavissa www.sanomapaino.fi.

Värit
Värillisissä ilmoituksissa on käytettävä prosessi CMYK-värejä.
Värien maksimi sallittu kokonaisvärimäärä ei saa ylittää 240%.
Mustavalkoinen ilmoitus ei saa sisältää värejä, eikä teksteissä
saa käyttää RGB-mustaa.
Lisätietoja värienhallinnasta www.sanomalehdet.fi,
tai www.karkimedia.fi.

Fontit
Ilmoituksen teksteissä on käytettävä Adoben fontteja.
Jos ilmoituksessa on käytetty muita fontteja, on ne muutettava graﬁikaksi.

Muut ehdot

Valmis aineisto

Ilmoittaja ei voi myydä ostamaansa ilmoitustilaa edelleen
kolmannelle osapuolelle.

Painovalmis ilmoitus tulee tehdä lopulliseen kokoonsa.
Valmiiksi aineistoksi hyväksytään vain sanomalehtikelpoinen PDF-tiedosto. PDF on valmistettava Adobe Acrobat Distiller- ohjelmalla sanomalehtiasetuksilla,
lisätietoja www.karkimedia.ﬁ.
Toimisto-ohjelmilla tehty aineisto ei ole valmis aineisto (esim.
Word, Excel, PowerPoint). Tekstejä voidaan kuitenkin käyttää
raakateksteinä, jos ne ovat tallennettu RTF-muotoon.

Vastuu virheistä ja reklamaatiot
Kaikki hyväksytyt ilmoitukset pyritään julkaisemaan määrättyinä päivinä. Mikäli ilmoitusta ei tuotannollisista tai muista
toiminnallisista syistä (esim. lakko) tai asiakkaasta johtuvista
syistä voida julkaista, lehti ei vastaa ilmoittajalle mahdollisesti aiheutuvasta vahingosta. Lehden vastuu ilmoituksen poisjäämisestä tai julkaisemisessa sattuneesta virheestä rajoittuu
enimmillään ilmoituksesta maksetun hinnan palauttamiseen.
Ilmoituksen oikeellisuudesta ja vedoksen tarkastamisesta
vastaa ilmoittaja. Lehti ei vastaa ilmoitukseen tulleesta virheestä, joka johtuu lehdelle toimitetusta puutteellisesta tai
virheellisestä aineistosta, epäselvästä käsikirjoituksesta, puhelimitse annetusta ilmoituksesta tai virheestä, joka käy selville ilmoittajalle toimitetusta ja hänen hyväksymästään tai määräaikana palauttamatta jättämästään korjausvedoksesta.

Sähköiset ilmoitustiedostot tulee nimetä selvästi (ilmoittaja, julkaisupäivä, koko). Aineisto on toimitettava Varttiin aineistoaikataulun mukaisesti.

Valmistettava aineisto
Ilmoitustuotanto valmistaa ilmoituksen asiakkaan toimittaman
ohjeistuksen mukaisesti. Aineiston mukana on toimitettava käsikirjoitus, tarvittavat kuva-aineistot sekä asettelumalli.Aineisto
on toimitettava Varttiin aineistoaikataulun mukaisesti.

