TS Näköislehti

Turun Sanomien lukeminen näköislehtisovelluksessa on jatkuvassa kasvussa.
Paperisen lehden näköisversio on luettavissa desktopilla, tabletilla ja
mobiilissa sekä iPad- että Android-laitteilla. Mainostajana saat
taatun huomion koko näytön mainoksilla!

768 x 960 px

Aineisto jpg- tai png-kuvana. Yhden kuvan maksimikoko 5 Mb.
ILMOITUSPAIKKA

PIKSELIT

MAX

HINTA

sivuilla 6, 14 ja 20

768 x 960

5 Mb

1 100 €/vk

sivuilla 2

768 x 960

5 Mb

500 €/3 pv

Hintoihin lisätään arvonlisävero, oikeus hinnanmuutoksiin pidätetään.
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Aineistot, myyntiehdot, alennukset ja kohdennukset
Aineisto-ohjeet
Aineistojen mukana tarvittavat tiedot:
• Mainostajan ja kampanjan nimi
• Kampanja-aika
• URL-osoite
• Materiaalin toimittajan yhteystiedot
• Useamman aineiston tapauksessa
tarvitsemme tiedon aineisto kohtaisesta
näyttötoiveesta ja aikataulusta
Lisäohjeet HTML5-aineistoille:
• Kaikki ulkoinen data on ladattava https:n kautta
• HTML5-aineiston latauksessa on pyrittävä
mahdollisimman pieneen ensilataukseen. Tämä
voidaan toteuttaa optimoimalla kuvia
ja tiedostoja sekä lataamalla raskaat tiedostot
sivun latautumisen jälkeen.
• HTML5-aineistot tulee toimittaa zip-tiedostona,
joka sisältää kaikki aineiston käyttämät tiedostot
sekä klikki URL-osoitteen. Index.html tulee sijaita
zip-tiedoston juuressa.
• Älä laita index.html-tiedostoa alikansioon.
• HTML5 aineisto-ohjeita löydät lisää täältä:
https://support.smartadserver.com/s/article/
Click-counting-in-HTML5-creatives
• Tiedostojen koko on syytä pitää
mahdollisimman pienenä.

Aineiston valmistus
Bannerin valmistus Turun Sanomissa
60 €/alkava tunti

Aikataulu
5 kokonaista arkipäivää
ennen kampanjan alkua:
HTML5-aineistot, erikoisratkaisut ja
kaikki muut kuin kuvamainosmuodot.
3 kokonaista arkipäivää
ennen kampanjan alkua:
GIF-, JPG- tai PNG-kuva-aineistot ja
kolmannen osapuolen tägi-materiaali.

Aineistojen toimitus
Valmiit aineistot: aineistot.netti@ts.fi
Tehtävät aineistot: bannerit@ts.fi

Alennukset
OSTOT/12 KK
NETTO/€		

5 000 – 10 000

Myyntiehdot
ALENNUS

10 %

10 001 – 20 000

15 %

20 001 – 30 000

20 %

30 001 – 40 000

25 %

40 001 – 50 000

30 %

50 001 –

35 %

Jos näytöt eivät täyty määritellyssä ajassa,
kampanjaa jatketaan (tai erikseen sovittaessa
korvataan seuraavassa kampanjassa). Jos näytöt
jäävät alle 5 % vajaaksi, niitä ei korvata.
Kohdennukset (esim. aika- ja/tai osiokohtaiset)
hintaan lisätään 20 %. Jos mainospaikalla pyörii
video, lisätään mainospaikan hintaan 20 %.
Kampanjan näyttöjen kertymistä seurataan
Turun Sanomien käyttämän mainonnan
hallintajärjestelmän kautta.

Lisäksi myönnämme mahdollisen media- ja
mainostoimistokorvauksen. Volyymiin lasketaan
mukaan display-mainonta ts.fi:ssa, TS mobiilissa
ja näköislehdessä.

Hintoihin lisätään alv.
Oikeus hinnanmuutoksiin pidetään.

Kohdennukset

• alle 5 arkipäivää ennen aiottua aloituspäivää,
veloitetaan 50 % kampanjan nettohinnasta
• alle 2 arkipäivää ennen aiottua aloituspäivää,
veloitetaan 100 % kampanjan
nettohinnasta.

LISÄHINTA

Frekvenssi		

veloitukseton

(toistorajoite)

Muut kohdennukset
esim. kellonaika,
alueellinen kohdennus,
osiokohdennus

+ 20 %

Varatun kampanja
peruutus

Myöhässä toimitetusta
aineistosta emme
hyvitä menetettyjä
näyttöjä.

Lazy load/polite load:
• Tarkoittaa tiedostojen lataamista banneriin
vasta kun sivusto on latautunut.
• Tätä on käytettävä, jos banneri ei mahdu
kilotavurajoihin. Ensilatauksen on
mahduttava kilotavurajaan.
• Vaikka ensilatauksen jälkeen banneriin
voidaan ladata lisää dataa, on kuitenkin
vältettävä turhia latauksia.
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