Asiakaskohtaiset alennukset 2019
Turun Sanomat myöntää
hyväksymilleen mainosja mediatoimistoille sekä
suora-asiakkaille niiden
kautta tulevasta ilmoittelusta maksimissaan 15 %:n
korvauksen. Korvaus lasketaan verottomista hinnoista.
Toimisto vastaa täydellä
luottotappio (delcredere)
-vastuulla välittämistään
ilmoituksista.

Mainos- ja mediatoimiston sekä suoraasiakkaan korvaus

ALENNUS %

Korvaus myönnetään oheisen ilmoittelun
nettoarvoon perustuvan sopimustaulukon
mukaisesti joko mainos-/mediatoimistoille tai
suora-asiakkaalle. Korvauksen edellytyksenä
on Turun Sanomien kanssa solmittu kirjallinen
sopimus sekä määriteltyjen toiminnallisten ja
laatukriteerien noudattaminen.
Korvaukseen oikeuttava kirjallinen sopimus on
tehtävä ennen sopimukseen kuuluvan ilmoittelun aloittamista.
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Suurasiakasalennus

ALENNUS %
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Vähintään 182 138 eurolla vuodessa
ilmoittaville asiakkaille myönnetään
suurasiakasalennus, joka lasketaan
asiakkaan ilmoittelun nettoarvosta.
Alennuksen saaminen edellyttää
kirjallista sopimusta.
Alennukset ovat yhdenmukaiset kaikille asiakkaille. Nettoarvolla tarkoitetaan
laskutusarvoa, josta on jo vähennetty
kaikki alennukset ja korvaukset.
Suurasiakasalennus voi koskea vain
sopijayhtiön ja siihen konsernisuhteesa olevien tytäryhtiöiden ilmoittelua.
Suurasiakasalennus koskee myös
mainos- ja mediatoimistojen kautta
tulevaa ilmoittelua.
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ilmoituksen bruttohinta

Alennukset ja korvaukset ovat yksikkö- ja
tilaajakanavakohtaisia. Tilaajakanavalla tarkoitetaan logistisesti erillään toimivaa päätöksenteko-, varaus-, määräin- ja laskutusyksikköä. Konsernimuotoisessa sopijayhtiössä
voi siten olla useita erillisiä yksiköitä, jotka
toimivat erillisinä tilaajakanavina.

+ mahdollinen määräpaikkakorotus

Edellytykset korvauksen saamiselle

Alennuksia koskevat rajoitukset

• Määräimissä on kaikki se informaatio, joka takaa asiakkaalle
sujuvan palvelun trafiikin ja laskutuksen osalta.

• Suurasiakas- tai vaihtoilmoitusalennusten sekä mainostoimistokorvauksen lisäksi voi saada julkaisutavasta ja ilmoitustyypistä riippuen
vain yhden muun alennuksen. Nämä alennukset lasketaan myös
määräpaikkakorotuksen osalta.

Alennusten laskeminen

+ mahdollinen la- tai su-lisä
– ilmoituskohtainen alennus
– mainos- ja mediatoimiston
tai suora-asiakkaan korvaus
– suurasiakasalennus
= nettohinta
+ lisäpalveluveloitukset
+ arvonlisävero
= verollinen nettohinta

14

143 788

15

164 329

• Määräimet on toimitettu aikataulun mukaisesti.
• Ilmoituksen materiaali on toimitettu aineistoaikataulun sekä
teknisten vaatimusten mukaisesti.
• Toimitettu materiaali on sisällöltään Mainonnan kansainvälisten perussääntöjen, lain,
hyvän maun, mainonnan kauppatapasuositusten ja viranomaismääritysten mukaista.

Lisäpalveluveloituksista ei myönnetä
suurasiakasalennusta.

• Sanomalehdille ja mainostoimistoille ei myönnetä suurasiakasalennusta.
• Lisäpalveluveloitusten osalta ei lasketa edellämainittuja alennuksia.
• Etukokohinnoista ei myönnetä toistoalennusta.

• Mainos- tai mediatoimistoille myönnettävien korvausten edellytyksenä on, että lopullisen ilmoittajan lasku maksetaan aikataulun mukaisesti. Mainos- tai mediatoimiston
korvauksen saavan osapuolen pitää täyttää kaikki yllämainitut kriteerit sekä luottokelpoisuuskriteeri (vakuus). Näitä kriteereitä valvotaan ilmoituskohtaisesti.

ME D I A HI NNA STO 2019/printtihinnat

7

Ilmoituskohtaiset alennukset 2019
Toistoalennus

Pakettialennukset

Kun ilmoitus toistetaan muuttumattomana
enintään 14 päivän välein, annetaan 10 %
toistoalennus toiselta ja seuraavilta julkaisukerroilta. Etukokohinnoista ei myönnetä
toistoalennusta.

Pakettialennukset on tarkoitettu luokitelluille
(20–100 pmm) ja rivi-ilmoituksille. Viikko-,
kuukausi- ja vuosialennus edellyttää, että
varaukset tehdään samanaikaisesti.

Luokitellun ja riviilmoituksen toistoalennus

Ilmoitus julkaistaan muuttumattomana
viikon aikana vähintään viitenä arkipäivänä.

Alennuksen saa luokiteltu ilmoitus (20–
200 pmm) sekä rivi-ilmoitus, joka julkaistaan
muuttumattomana enintään 14 päivän välein.
Ensimmäinen toisto 10 %
Seuraavat toistot 20 %

Vaihtoilmoitusalennukset
15 %:n vaihtoilmoitusalennus myönnetään kaikille Sanomalehtien Liittoon kuuluville lehdille.

Viikkoalennus 30 %

Kuukausialennus 40 %
Ilmoitus julkaistaan muuttumattomana
30 päivän aikana vähintään viitenä arkipäivänä joka viikko.

Vuosialennus 50 %
Ilmoitus julkaistaan 250 kertaa vuoden kuluessa. Pienet muutokset ilmoituksen osoite- ja
puhelinnumerotiedoissa ovat mahdollisia.

Kärkimedia-alennukset
Katso myyntiehdot erikseen julkaistusta
Kärkimedia-hinnastosta tai www.karkimedia.fi.
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