Silta elää tavallisen tamperelaisen
arjessa - ihmisläheisesti.
Silta-lehti jaetaan tamperelaisiin talouksiin joka kuukauden alussa keskiviikkoisin.
Lehteä saa myös Tampereen Kauppahallista, Seurakuntien talosta, pääkirjasto
Metsosta, Tampereen yliopiston ja Tampereen teknillisen yliopiston kappeleista,
Rautatieaseman tunnelista sekä kaikista kirkoista.
Yhteensä Silta-lehdellä on noin 50 noutopistettä Tampereella – Silta jaetaan
alueen luetuimman kaupunkilehden, Tamperelaisen, välissä!

Mediatiedot 2018
Julkaisija
Tampereen ev.lut. seurakuntayhtymä
Päätoimittaja Kirsi Airikka
Painopaikka AlmaManu
Jakelu Tamperelaisiin talouksiin
95 000 kpl, lisäksi telinejakelut
MEDIAMYYNTI ja
ILMOITUSVALMISTUS

Ilmoitusmyynti
Tero Taipale puh. 040 641 1163
Sari Kivipuro puh. 050 386 2005
etunimi.sukunimi@tamperelainen.fi

1/1 sivu (5x325)

1/2 sivu (5x150)

5x88

3x88

1998 €

1059 €

639 €

520 €

2x88 tai 1x150

2x42 tai 1x88

1x42

389 €

209 €

119 €

Ammattilaiset
palvelevat -palsta.
Ilmoituskoot 1x42,
2x42 ja 1x88

Aineistot
Valmistettavat ilmoitukset viimeistään
ilmestymiskeskiviikkoa edeltävän
viikon maanantaina klo 14 mennessä ja
valmiit aineistot ilmestymiskeskiviikkoa
edeltävän viikon keskiviikkona klo 12
mennessä osoitteeseen:
tre.ilmoitukset@tamperelainen.fi
Aineisto-ohjeet
Kuvat 1:1 koossa, resoluutio 170 dpi
EPS-, TIFF-, PSD- tai JPG -formaatissa,
värikuvat CMYK-muodossa (väriprofiili
ISOnewspaper 26v4). Liitä aineiston
mukaan kaikki dokumenttiin linkitetyt
kuvat ja logot. Asiakas/aineistontoimittaja
vastaa kuvien julkaisu- ja käyttöoikeuksista. Aineistot ja kuvat on tallennettava
Grayscale- tai CMYK-värimuodossa.
Lehti ei vastaa Index-, RGB- tai LAB-värien muunnossa syntyneestä värivirheestä.
Kuvien ja grafiikoiden kokonaisvärimäärä
ei saa ylittää 240%. Ladottavaksi tarkoitettu ilmoitusaineisto, johon ei ole
liitetty graafista ohjeistusta, toteutetaan
parhaaksi katsotulla tavalla.
Ilmoitusvalmistushinnat
Hinta 0,30€ / pmm
Palstojen leveydet
1 palsta 42 mm
2 palstaa 89 mm
3 palstaa 136 mm
4 palstaa 183 mm
5 palstaa 230 mm
Sivun ilmoitus (ei leikkaukseen)
230 x 325 mm

Kaikkiin hintoihin lisätään alv 24%

Kysy tarjousta,
sarjat: 3 kk, 6 kk
tai 12 kk.
Ilmoitusvalmistus
0,30€ / pmm

Julkaisupäivät 2018
ke 7.2.
ke 7.3.
ke 4.4.
ke 2.5.
ke 6.6.

ke 1.8.
ke 5.9.
ke 3.10.
ke 7.11.
ke 5.12.

Virheet ja reklamaatiot
Muistutukset virheellisestä ilmoituksesta on tehtävä kahdeksan (8) vuorokauden kuluessa julkaisupäivästä. Lehti ei vastaa painovirheistä, jotka johtuvat epäselvistä käsikirjoituksista tai puhelimessa
sattuneista väärinkäsityksistä. Vedos-ilmoitusten osalta vastuu ilmoituksen oikeellisuudesta siirtyy
asiakkaalle. Lehti ei anna hyvitystä vähäisestä painovirheestä, joka ei vaikuta ilmoituksen ymmärtämiseen eikä vähennä sen arvoa. Lehden vastuu virheellisestä ilmoituksesta tai ilmoituksen poisjäännistä
rajoittuu enintään maksettuun ilmoitushintaan.

