
Lapin Kansan ja Pohjolan Sanomien kanta-asiakkaille tarjotaan kuukausittain vaihtuvia etuja. 
Haluaisiko yrityksesi olla yksi edun tarjoajista? Saat pienellä panoksella näkyvyyttä sekä 
printissä että verkossa.
Kuukauden aikana saat:
• Ilmoitusruudun 74x115 mm kanta-asiakkaiden etukokoomailmoituksessa kaksi kertaa 
• Pidennetty suurtaulu -näkyvyyden lapinkansa.fi ja pohjolansanomat.fi:ssä 
• Näkyvyyden Lapin Kansan ja Pohjolan Sanomien kanta-asiakkaiden verkkosivulla 
    lapinkansa.fi/kanta-asiakas ja pohjolansanomat.fi/kanta-asiakas
Hinta yhteensä* 200,-/kk + alv (*Printti 100 € + alv, verkko 100 € + alv)

Lapin Kansan ja Pohjolan Sanomien kanta-asiakkaan etu on
• merkittävä eikä sitä voi saada samaan tai alempaan hintaan muulla tavalla samaan aikaan 
• kanta-asiakas voi lunastaa edun sovitulla tavalla, esim.                                                                                                                                                                                                                                                                                         
    esittämällä lehden kanta-asiakaskortin edun lunastuksen yhteydessä

Varaukset ja aineisto
• Varaukset 14 päivää ennen kuukauden vaihtumista 
• Aineistot viimeistään 7 arkipäivää ennen kuukauden vaihtumista  
 osoitteeseen lk.ilmoitukset@lapinkansa.fi tai                                              
    ps.ilmoitukset@pohjolansanomat.fi. Aineistoa ei voi vaihtaa  
 kesken kuukauden, vaikka etu myytäisiin loppuun
• Etupaikkoja kokoomassa on rajallinen määrä

Ilmoituksiin tarvittavat materiaalit ja tiedot:
• Ilmoitusmodulin korkeus 155 mm ja leveys 80 mm
• Kuva: ei määritelty kokoa, voi olla pysty tai vaaka,
    Digi 200x150 
• Ilmoituksen teksti eli lyhyt kuvaus edusta 
• Tieto mistä ja miten edun voi lunastaa 
• Logo 
• Normaalihinta ja etuhinta 
• Yrityksen kotisivujen osoite

Lapin Kansa ja Pohjolan Sanomat valmistaa ilmoitukset 
veloituksetta. Printti-ilmoituksesta on mahdollista saada vedos. 
Vedoksen hyväksymisen jälkeen muutoksia ei voi enää tehdä.

Tammikuun edut kanta-asiakkaille

Lapin Kansan ja Pohjolan Sanomien
kanta-asiakkaiden etukokooma

Jatkuva tilaus 
– jatkuvasti uusia etuja.

Vuoden 2017 julkaisupäivät:
• Tammikuu ti 3.1. ja ti 17.1.
• Helmikuu ti 7.2. ja ti 21.2.
• Maaliskuu ti 7.3. ja ti 21.3.
• Huhtikuu  ti 4.4. ja ti 18.4.
• Toukokuu ti 2.5. ja ti 16.5.
• Kesäkuu ti 6.6. ja ti 20.6.
• Heinäkuu ti 4.7. ja ti 18.7.
• Elokuu ti 1.8. ja ti 15.8.
• Syyskuu ti 5.9. ja ti 19.9.
• Lokakuu ti 3.10. ja ti 17.10.
• Marraskuu ti 7.11. ja ti 21.11.
• Joulukuu ti 5.12. ja ti 19.12.
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