Kaupunki

Paketti
lapselle

Kaupun
ki

6Lue lisää
sivulta 3.

Soita juttuvin
kki 02
tai lähetä
tekstiviesti 269 3109
viestin alkuun
numeroon
16183
TS Uutiset
Lähetä uutisku
va ts.kaupu
tai puhelim
nki@ts.fi
ella numero
alkuun TS
on 16183 viestin
MMS
Päätoim
ittaja Kari
Vainio
Tuottaja
Piia
Painopaikka Heikkinen
ISSN 2342–6 Turku
691

”Sirkust
tasapuo aidetta pitäisi tu
lisemmin
kea
”
30. marrasku

TS Kaupunki on uudistunut ja entistä paikallisempi!
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TS Kaupunki on Turun Sanomien lisäpeittolehti, joka jaetaan
viikoittain 30 000 kotiin joihin ei tule Turun Sanomia.
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Paikallisiin ihmisiin, ilmiöihin ja tapahtumiin keskittyvä
TS Kaupunki uudistui marraskuussa 2016. Mainosta edullisesti raikkaassa ja viihdyttävässä lisäpeittolehdessämme!
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Kierrosmäärä/12 kk

Perushinnat

12+

HAAVEET TEH
TY
TOTEUTETON
TAVIKSI

– VAIKKA SADASSA

24+

1/16-sivu

92 x 125 mm, pysty

177 €

124 €

117 €

1/8-sivu

188 x 125 mm, vaaka tai 92 x 260 mm, pysty

334 €

234 €

222 €

1/4-sivu

380 x 125 mm, vaaka tai 188 x 260 mm, pysty

631 €

442 €

1/2-sivu

380 x 260 mm, vaaka tai 188 x 525 mm, pysty

1192 €

1/1-sivu

380 x 525 mm

2/1-sivu

36+
100-vuotisen
Suomen
kunniaksi
jopa
maksuaikaa.* 100 kk

Ei kuluja,
ei korkoja,
maksat vain
tuotteen
hinnan.

*

Kypärä
laukkuun

111 €

sivulta 3.
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4 ja 5.

Painosmäärä ja alue
Yhteensä noin 30 000 kpl – Kaarina,
Lieto, Naantali, Parainen, Raisio, Turku.

Jakelu
Lounais-Suomen Tietojakelu oy

Aineistot

ja 7.

VEPSALAINEN

.COM

AVOINNA 24H
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Jakelupäivä
Torstaisin

Anu Välilä

Hankinto
kutsutaan ja helpottaa TUOHI
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RAISIO,
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Myös muita
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tiistaisin klo 16 mennessä
osoitteeseen ilmoitukset@ts.fi tai
http://fc.turunsanomat.fi

211 €

200 €

420 €

399 €

379 €

834 €

793 €

753 €

715 €

2250 €

1575 €

1496 €

1421 €

1350 €

Pirita Aho ..................................................... 02 269 3322

700 x 525 mm

2947 €

2063 €

1960 €

1862 €

1769 €

Tuija Boujrad .............................................. 02 269 3556

4 s br-liite / 8 s tb-liite

3624 €

2537 €

2410 €

2289 €

2175 €

Heikki Hollmen .......................................... 02 269 3555

8 s br-liite / 16 s tb-liite

4458 €

3121 €

2965 €

2816 €

2676 €

12 s br-liite / 24 s tb-liite

5483 €

3838 €

3646 €

3464 €

3291 €

Pidätämme oikeuden hinnanmuutoksiin.

Volyymialennustaulukko:
Alennus

€/12kk

5%
10 %
15 %
20 %
25 %

4 218 €
13 480 €
30 811 €
77 029 €
104 364 €

Palstaleveydet

Leveys................................380 mm
Korkeus...............................525 mm
Etusivun kork..................480 mm

1 palsta...................................44
2 palstaa............................... 92
3 palstaa.............................140
4 palstaa............................. 188
5 palstaa.............................236
6 palstaa............................ 284
8 palstaa............................380

Kiintoaukeama
Leveys................................ 780 mm
Korkeus...............................525 mm

Pekka Järviö ................................................ 02 269 4303
Marjo Kontio .............................................. 02 269 4658
Tiina Koskinen ........................................... 02 269 4234
Pasi Niiranen .............................................. 02 269 3327
Pauliina Paakki ........................................... 02 269 3217

PAINOPINTA-ALAT JA PALSTALEVEYDET
TS Kaupunki

Ilmoitusvaraukset
ja tiedustelut

Joni Suvanto ............................................... 02 269 3557
Jesse Vainio ................................................. 02 269 4672
mm
mm
mm
mm
mm
mm
mm

sähköposti: etunimi.sukunimi@ts.fi

Julkaisija
Turun Sanomat Oy, PL 95, 20101 Turku

