Det händer
norr om stan

Mediekort

Utgivare

Rabatt

Betalningsvillkor

Norr om Stan rf

NoS medlemsföreningar: gratis annonsutrymme à ½
sida per nummer, därutöver -75 % av annonspriset.

Annonserna bör betalas senast på förfallodagen. En
faktura över annonsen skickas till den adress
annonsören angett vid beställning.

Kyrkobyvägen 23, 00700 Helsingfors

Ideella föreningar: -50 % av annonspriset

FO-nr: 1889703-9
Ansvarig redaktör: Verksamhetsledare Katja Salojärvi

Format och upplaga
Format:

B5 häfte

Färg:

fyrfärg (CMYK)

Upplaga:

2900 exemplar

Tryckeri:

Korsholms tryckeri

Information i textform
Information om fritids- och kulturverksamhet på svenska
tas emot gratis som oformaterad text (texten redigeras
eller förkortas vid behov).

Tidtabell

Tidningen är partipolitiskt obunden.

Spridning
Tidningen delas ut gratis till Norr om Stans
medlemsföreningars medlemmar, till prenumeranter och
till svenskspråkiga skolor, bibliotek, infocentra mm. i
norra Helsingfors och Vanda med omnejd. Tidningen
publiceras även på nätet.

Annonser

Tidningen utkommer tre–fem gånger per år: vårnumret i
december–januari, sommarnumret i april–maj och
höstnumret i augusti–september, samt vid behov
kompletterande nummer under vår- och höstterminen.

Mått (bredd × höjd, mm)

Hel sida:

146 × 218

270,00 €

Halv sida:

146 × 106 eller 70 × 218

160,00 €

1/4 sida:

70 × 106 eller 146 × 50

90,00 €

70 × 50

Pris

50,00 €

Annonserna publiceras på insidan av pärmen och inuti
tidningen.

Kontonummer: FI76 4055 5620 0190 39
BIC: HELSFIHH
Mottagare: Norr om Stan rf

Avbokningar
Avbokning av annonser bör ske senast vid respektive
deadline. Om avbokningen sker senare debiteras 50 %
av annonspriset.

Reklamationer
Utgivarens ansvar vid fel som uppstått vid publiceringen
begränsas till annonsens pris. Anmärkningar på annons
som införts felaktigt eller blivit opublicerad skall göras
senast 14 dagar efter publiceringsdagen.

Vid behov kan specialupplagor utges.
Närmare tidpunkter för utgivning och deadlines för
material finns på www.nos.fi.

Material

Storlek

1/8 sida:

Mängdrabatt: -15 % av helhetspriset då annonsutrymme
av samma storlek på en gång bokas i minst tre på
varandra följande nummer.

Kontaktuppgifter
Norr om Stan rf
Kyrkobyvägen 23, 00700 Helsingfors

Material sänds i elektronisk form till adressen
Kanslisekreterare/informatör Ted Svensson,
tfn: 045-697 5941
•

Bilder och annonser ska vara färdiga, i pdf- eller
jpg-format, CMYK (fyrfärg eller svartvit).

•

Bilder och annonser ska vara i rätt storlek (1:1).

•

Textmaterial ska vara oformaterat, i format som
är kompatibelt med Word.

Tidningen skrivs om till pdf-format före tryckning.
Utgivaren förbehåller sig rätten att inte publicera material
som strider mot lag eller god sed.

Verksamhetsledare Katja Salojärvi, tfn: 050–432 88 88
E-post:
Webb: www.nos.fi

