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SSTL Puhtausala ry: n jäsenlehti
ILMOITUSHINNASTO

YHTEYSTIEDOT

Lehden julkaisija:
Osoite:
Puhelin:
www.puhtausala.fi

Siivoussektori Oy
Haapaniemenkatu 7-9 B 14
00530 Helsinki
040 766 0055

Koko (leveys x korkeus mm), 4-väri

Palmera Ky
Mäentakusenkatu 2 B 3
33580 Tampere
040 7099856
Maritta Humala
palmera@kotiposti.net

(Takakannessa huomioitu osoitetila 30 mm)

ILMOITUSMYYNTI

Toimisto:
Osoite:
Puhelin:

PAINOS

Painos 5 000 kpl
Ilmestyy 6 numeroa vuodessa vähintään 60-sivuisena
TEKNISET TIEDOT

Lehden koko:
Painopinta-ala:
Leikkausvara:
Palstamäärä:
Palstan leveys
Rasteritiheys:
Painomenetelmä:
Sidonta:
Painopaikka:

210 x 297
183 x 273
3 mm
3/2
57 mm/88,5 mm
180 lpi (70 linjaa)
offset
stiftaus
AO-paino Mikkeli

ILMOITUSAINEISTON LÄHETYS

Hinta

aukeama 420 x 297 (lisäksi 3 mm leikkuuvarat)
3.000
takakansi 210 x 267 (lisäksi 3 mm leikkuuvarat)
1.850
II tai III kansi 210 x 297 (lisäksi 3 mm leikkuuvarat) 1.750
1/1 s 210 x 297(lisäksi 3 mm leikkuuvarat)
1.700
1/2 s 183 x 134 (vaaka), 90 x 273 (pysty)
1.250
1/4 s 183 x 63 (vaaka), 90 x 132 (pysty)
800

Lisätietoja digimainonnan vaihtoehdoista ja liitettävistä kaupallisista materiaaleista ilmoitusmyynnistä. Kulloinkin voimassa oleva
arvonlisävero lisätään hintoihin.
Myöhästyneistä ilmoitusaineistoista ja vastoin käsikirjoituksia tehdyistä korjauksista veloitetaan painon laskuttamat lisäkustannukset.
ILMOITUSAINEISTON TOIMITUSEHDOT

Aineisto toimitetaan nelivärisenä (CMYK) painovalmiina pdftiedostona. Kuvien resoluutio vähintään 300 dpi (värierotteluprofiili Coated FOGRA 27).
Ilmoitusten valmistuskulut laskutetaan erikseen.
Laeista, asetuksista tai viranomaisten toimenpiteistä aiheutuvat
kustannuslisäykset korottavat hintoja vastaavasti määräysten
voimaantulohetkestä lukien. Korotukset koskevat myös jo tehtyjä
tilauksia ja ilmoitusvarauksia.
Puhtausala omistaa valmistamansa ilmoitusaineiston, ellei etukäteen ole nimenomaisesti toisin sovittu.

toimitus@puhtausala.fi
Riitta Teeriaho, 040 7660053

Alennukset:
SSTL Puhtausala ry:n yritys- ja yhteisöjäsenille alennus 5 %, muut
alennukset erillisten sopimusten mukaan.

MAKSUNSAAJA
SAAJA
MAKSUN

PALVELUHAKEMISTON HINNASTO
PALVELUHAKEMISTON HINNASTO

Maksun saaja:

Siivoussektori Oy

Pankki:

Nordea IBAN FI11 2100 1800 0638 47
BIC NDEAFIHH

Maksuehto:

10 pv netto

Koko (leveys x korkeus mm), 4-väri
1 ruutu:
90 x 30
2 ruutua:
90 x 60
Sivun leveys:
183 x 30

Hinta
500
980
980

AINEISTOAIKATAULU

															
Nro		Teema					Ilmoitus-		Valmis		Ilmestymis		 					varaus		aineisto 		päivä
1-2018		Hygienia				
12.01.		
24.01.		
16.02.
2-2018*		Työn kehittäminen				02.03.		14.03.		06.04.
3-2018		Uudet teknologiat				04.05.		16.05.		08.06.
4-2018**		Hankinnat				03.08.		15.08.		07.09.
5-2018		Yhdistelmätyö				21.09.		03.10.		26.10.
6-2018		Työelämätaidot				02.11.		14.11.		07.12.
		
*) miniClean Seinäjoki 12.4.
**) miniClean Kuopio ja Lappeenranta 11. ja 13.9.
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ILMOITUSTEN PERUUTTAMINEN

Kirjallisesti viimeistään aineistopäivänä.
Aineistopäivän jälkeen perutuista ilmoituksista peritään 30 %
ilmoitushinnasta.
REKLAMAATIOT

Kirjallisesti Siivoussektori Oy:n toimistoon 8 vrk kuluessa.
Lehden vastuu virheistä tai ilmoituksen poisjäämisestä rajoittuu
enintään ilmoitushintaan.
Lehti ei vastaa:
• ilmoituksen asuun tulleesta virheestä, joka johtuu lehdelle
toimitetusta puutteellisesta tai virheellisestä aineistosta,
epäselvästä käsikirjoituksesta, puhelimitse annetusta ilmoituksesta, kieli- tai käännösvirheestä, jos ilmoitusteksti käännetään
lehden toimesta ilman eri maksua
• ilmoituksen poisjäämisen mahdollisesti aiheuttamasta vahingosta, mikäli poisjääminen johtuu ilmoittajasta, tilaajasta, mainostoimistosta tai ylivoimaisesta esteestä
• virheestä, joka käy selville ilmoittajalle toimitetusta korjausvedoksesta, jos ilmoittaja on vedoksen hyväksynyt sitä korjaamatta, tai jos hän on laiminlyönyt vedoksen palauttamisen
kohtuullisessa määräajassa.

LEHDEN TAUSTA

Lehteä julkaisee ja kustantaa Siivoussektori Oy.
Lehti on SSTL Puhtausala ry:n jäsenlehti.
Liiton tarkoituksena on puhtausalan järjestönä edistää puhtausalaa, toimia alalla tarvittavan ammattitiedon ja -taidon lisäämiseksi ja koota yhteistoimintaan siivousteknisistä kysymyksistä
kiinnostuneet yhteisöt ja yksityiset henkilöt.
SSTL Puhtausala ry harjoittaa puhtausalan neuvontaa ja ohjausta
toimihenkilöidensä, jäsenyhdistystensä ja julkaisujensa avulla sekä
järjestää puhtausalan neuvottelupäiviä, luentoja, kursseja, retkiä ja
näyttelyjä.
LEHDEN TARKOITUS JA TOTEUTUS

Puhtausalan tarkoituksena on levittää tietoa puhtausalasta sekä
toimia keskustelufoorumina.
Lehti on tarkoitettu puhtausalan ammattilaisille, palveluesimiehille ja -johtajille, toimitilahuoltajille, laitoshuoltajille, palveluohjaajille, kouluttajille ja markkinointitehtävissä toimiville sekä
alasta kiinnostuneille.
Puhtausala-lehti on puolueeton ammattilehti.

Lehti sisältää puhtausalan artikkeleita.
Lehti ilmestyy vähintään 60-sivuisena. Se sisältää ilmoitussivuja keskimäärin 15-20 %.
Lehden artikkeleiden ja haastattelujen tarkoituksena on levittää
ammattitietoutta sekä esitellä alaa ja siinä toimivia ihmisiä.
Lehdessä kerrotaan myös alan uutuustuotteista, koulutuksesta,
nimityksistä, muista ajankohtaisista aiheista sekä SSTL Puhtausala
ry:n toiminnasta.
Puhtausalan jokaisella numerolla on erityisteema.
Toimituskuntaan kuuluu puhtausalan yksityisellä ja julkisella
sektorilla eri tehtävissä toimivia henkilöitä. Lehdellä on alueellisia
avustajia.
Tilaushinnat (sis. alv 10 %):
Vuosikerta
82,50
Kestotilaus
77,00
Pohjoismaat
88,00
Digilehti 49,60 euroa.
Printtilehden lisätilauksena 12,40 euroa (sis. alv.)
LEVIKKI JA JAKELU

Kokonaispainos keskimäärin 5 000 kpl
Lehden tilaajia ovat toimitilapalvelujen ammattihenkilöt, kuten
palvelupäälliköt, -esimiehet ja -ohjaajat, laitoshuoltajat ja siivoojat,
siivous-, talous- ja kunnossapitopäälliköt, isännöitsijät, suunnittelijat, kouluttajat ja puhtausalan yrittäjät. Lehteä jaetaan myös
messuilla ja näyttelyissä.
LUKIJATUTKIMUS

Lehtikohtaisia lukijatutkimuksia vuosittain.
Puhtausala on Aikakauslehtien liiton jäsen.

