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Tiedustelut ja varaukset: Leena Valtola 050 591 6466, seura@lauttasaari.fi

Lauttasaari.fi on Lauttasaaren oma verkkopalvelu, jossa julkaistaan Lauttasaari-lehden uutisia ja josta löydät 
kaikki tärkeät tiedot saarelta. Sivusto tavoittaa jopa 18 000 käyttäjää kuukaudessa (Google Analytics). 
Tyypillinen lauttasaari.fi:n käyttäjä on työikäinen, ostovoimainen ja lauttasaarelainen. 
Lauttasaari.fi on alueen kattavin uutissivusto. Sitä julkaisee kaupunginosayhdistys Lauttasaari-Seura ry.

PARAATI
Paraati on mainospaikka Lauttasaari.fi:n etusivun, uutissivun ja artikkelisivun 
parhaalla paikalla. Kuvakoko 900x400 px. Kuvasta linkki asiakkaan sivustolle. 

Hinnat: 
240 €/viikko, 50 % sivunäytöistä
390 €/viikko, 100 % sivunäytöistä

NATIIVIARTIKKELI 
DIGI+PRINTTI
Kerro yrityksesi tarina natiiviartikkelilla. 
Natiiviartikkeli julkaistaan 
Lauttasaari.fi:n uutisvirrassa ja 
Lauttasaari-lehdessä. Hinta sisältää 
koko tuotannon: tekstin, kuvat ja 
taiton. 
• 24 tunnin jäädytetty kärkipaikka 

Lauttasaari.fi:n uutisvirrassa, jonka 
jälkeen artikkeli on osa uutisvirtaa.

• Linkki asiakkaan sivustolle.
• Artikkelin sisältö ja kuvat jäävät 

asiakkaan käyttöön julkaisun 
jälkeen. 

• Kaksi kokovaihtoehtoa:

1) KOKOSIVU
Noin 5 000 merkin juttu ja 2-4 kuvaa.
Kokosivun ilmoitus (257x364 mm) 
Lauttasaari-lehdessä ja digiartikkeli 
Lauttasaari.fi:ssä. 
Hinta 1 690 €.

2) PUOLISIVU
Noin 2 500 merkin juttu ja 1-2 kuvaa.
Puolen sivun ilmoitus (257x175 mm) 
Lauttasaari- lehdessä ja digiartikkeli 
Lauttasaari.fi:ssä. 
Hinta 990 €.

Aineisto-ohjeet seuraavalla sivulla.

Hyödynnä saaren oma verkkopalvelu

tuotteet:

+



AINEISTO-OHJEET

PARAATI
Valmis kuva-aineisto lähetetään viimeistään kolme arkipäivää ennen aloituspäivää osoitteeseen 
seura@lauttasaari.fi. Toimituksessa rakennettavien mainosten aikataulut sovitaan
erikseen. Mainostila ostetaan vähintään seitsemäksi vuorokaudeksi kerrallaan. Näkyvyys 
mainospaikalla voidaan ostaa joko 100 % tai 50 %. 
Aineistomuoto .jpg

NATIIVIARTIKKELI DIGI+PRINTTI
Natiiviartikkeli on toimittajan kirjoittama ja kuvaama asiakkaan toiveiden mukainen 
juttukokonaisuus. Samasta aineistosta taitetaan juttukokonaisuudet printtiin ja digiin.
Tuotantoaikataulu räätälöidään asiakkaan toiveiden mukaan. Artikkeli differoidaan
journalistisesta sisällöstä erilaisella fontilla ja tunnisteilla Kaupallinen yhteistyö ja MAINOS. 

HINNAT
Hinnat ovat verottomia ja niihin lisätään alv 24%.

PERUUTUKSET
Vuosisopimuksissa on yhden kuukauden irtisanomisaika. Muut varatut ilmoitustilat voidaan 
veloituksetta peruuttaa ilmestymisviikkoa edeltävällä viikolla. Jos peruutus tehdään sen jälkeen, 
veloitetaan 50 % ilmoituksen hinnasta. Ravintolaoppaaseen ja Hyviä palveluja saarelaisille -
palstalle ilmoitustila ostetaan vähintään neljäksi viikoksi kerrallaan. 

VIRHEET JA REKLAMAATIOT
Mikäli ilmoitus jää julkaisematta tai lehti ilmestymättä tuotannollisista tai toiminnallisista syistä 
(esimerkiksi lakko) tai asiakkaasta johtuen, myyjä ei vastaa asiakkaalle mahdollisesti 
aiheutuvista vahingoista. Myyjän vastuu virheellisestä ilmoituksesta rajoittuu enintään 
ilmoitustilasta maksettuun hintaan. Valmiina toimitettujen ilmoitusten osalta vastuu 
oikeellisuudesta on asiakkaalla. Huomautukset on tehtävä 8 päivän kuluessa ilmoituksen 
julkaisemisesta.

MAKSUEHDOT
Maksuehto 14 päivää netto, viivästyskorko korkolain mukainen. 

TOIMITUKSEN YHTEYSTIEDOT
LAUTTASAARI-LEHTI ja LAUTTASAARI.FI , Kauppaneuvoksentie 18, 00200 HELSINKI
mediamyynti: Leena Valtola 050 591 6466, seura@lauttasaari.fi
Päätoimittaja: Pete Suhonen 040 522 7266, paatoimittaja@lauttasaari.fi
Toimittaja: Katja Pesonen 050 346 1435
Taitto: Juha Korhonen, lauttasaari.ilmoitukset@gmail.com
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