
1/1 sivu €1,980
250 mm x 370 mm

2/2 sivu €3,500
530 mm x 370 mm

1/3 sivu €870
250 mm x 120 mm

1/4 sivu €600
250 mm x 93 mm

1/2 sivu €1,140
250 mm x 175 mm

1/2 sivu €1,140
123 mm x 355 mm

1/3 sivu €870
80 mm x 355 mm

1/4 sivu €600
123 mm x 175 mm

1/8 sivu €350
123 mm x 89 mm

1/6 sivu €485
80 mm x 175 mm

1/16 sivu €180
80 mm x 67 mm

Yläpaikka €240
35 mm x 30 mm

1/8 sivu €430
250 mm x 45 mm

1/1 sivu €2,950
250 mm x 316 mm

Tekniset tiedot

Aineistovaatimukset

Ilmoitushinnat ja koot  2012

– Hinnat ovat euroissa.
– Hintoihin lisätään arvonlisävero 23 %.
– Hinnat koskevat vain valmista materiaalia.
– Lisäsuunnittelusta ja muusta työstä
 laskutetaan erikseen. 

– Muut ilmoituskoot sopimuksen mukaan.
– Pidätämme oikeuden muutoksiin.
– Ilmoitukset 4v/mv.

2012 julkaisuaikataulu

Aineistoformaatit
Adobe Acrobat 1.4 PDF, TIFF, JPEG, EPS.
Tekstit konvertoituina tai fonttitiedosto
mukaan liitettynä.

Ilmoitusmateriaali
Kaikki materiaali lähetetään sähköpostitse
osoitteeseen aineisto@helsinkitimes.fi

Yhteystiedot
Helsinki Times
Vilhonvuorenkatu 11 B
00500 Helsinki
puh. 09 689 67 426
fax. 09 689 67 421
info@helsinkitimes.fi
www.helsinkitimes.fi

Tabloid-koko 280 x 400 mm
Painopinta-ala 260 x 375 mm
Painomenetelmä Offset-rotaatio
Rasteritiheys 100 linjaa/tuuma
Resoluutio 200 dpi / 1/1
Värit CMYK
Painopaikka I-Print Oy / Seinäjoki
Maksimivärimäärä 240 %

Muut tekniset tiedot
Lehden asetuksiin voi tutustua internet-osoit-
teessa www.iprint.fi (Tekninen tuki, Lehtiteh-
das). Mustaa väriä varten suosittelemme 100 % 
black tai rich black, 100K, 5C.

Päällepainatus mustalla:
Mustan värin arvo tulisi olla 99 %.
Tällöin alla oleva väri ei tule mustan läpi.

Varaukset
Varaukset tehdään puhelimitse, sähköpostitse 
tai faksilla Helsinki Timesin toimitukseen ilmoi-
tusmateriaalin varauspäivään mennessä. Hel-
sinki Times varmistaa kaikki varaukset sähkö-
postitse tai faksilla, joka mainostajan tulee vie-
lä kuitata kahden päivän kuluessa varauksesta. 

Peruutukset
Peruutukset tulee tehdä sähköpostitse tai fak-
silla vähintään viikkoa ennen aineistopäivää. 
Mikäli peruutus tehdään myöhemmin, veloite-
taan 50 % ilmoituksen nettohinnasta. Aineisto-
päivän jälkeen tehtävistä peruutuksista veloite-
taan ilmoituksen nettohinta täysimääräisenä.

Vastuu
Ilmoitusmateriaali tulee toimittaa aineistovaati-
musten mukaisesti. Mikäli painoasussa kuitenkin 
on huomautettavaa, reklamaatio on tehtävä kir-
jallisesti 14 päivän kuluessa lehden ilmestymises-
tä. Helsinki Timesin vastuu ilmoituksen pois jää-
misestä tai Helsinki Timesin julkaisemisessa sattu-
neesta virheestä rajoittuu ilmoituksesta maksetun 
summan palauttamiseen.

Maksuehto
10 päivää, viivästyskorko 13 %.

Maksuliikenne:
Helsinki Times Oy
Y-tunnus: 2137942-7
Pankki: Sampo
Tilinumero: 800018-71392404
IBAN FI3680001871392404
SWIFT DABAFIHH
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2007
15,000 
49 numeroa vuodessa
Viikoittain ilmestyvä 
sanomalehti, ilmes-
tyy torstaisin
Englanti
Myynnissä R-kioskeissa ja
kirjakaupoissa (hinta €3). 
Saatavilla maksutta Fin-
nairin Suomeen saapuvil-
la lennoilla, Allegro-junis-
ta ja kymmenistä hotel-
leista ympäri Suomea.
Tilattavissa kestotilauk-
sena hintaan 96€/vuosi 
Helsinki Times Oy

Perustettu
Keskipainos
Ilmestymistiheys
Tyyppi

Kieli
Jakelu

Julkaisija

Helsinki Times on Suomen ainoa viikoittain ilmestyvä 
englanninkielinen sanomalehti, joka tarjoaa luotettavan 
ja kaivatun Suomea käsittelevän uutis- ja tietolähteen. 
Kotimaisten ja ulkomaisten uutisten lisäksi se sisältää 
katsauksia suomalaisiin lehtiin sekä maailman lehdistös-
sä julkaistuihin Suomea käsitteleviin uutisiin. Myös kult-
tuuria, urheilua ja lifestyle-aiheita käsittelevät artikkelit 
ovat olennainen osa Helsinki Timesin sisältöä. Helsinki 
Timesissa julkaistaan myös viikon menovinkit sekä vali-
koima viikon englanninkielisiä TV-ohjelmia.

Helsinki Times on tabloid-kokoinen sanomalehti, jonka 
keskipainos on 15,000 kappaletta. Lukijakyselyn (syksy 
2011) mukaan Helsinki Timesin lukijakunta koostuu Suo-
messa työskentelevistä ulkomaalaisista, asiantuntijoista, 
IT-ammattilaisista, toimihenkilöistä, virkamiehistä, opiske-
lijoista ja diplomaateista sekä heidän perheistään. Lisäksi 
lehteä lukevat maassa vierailevat liikematkalaiset ja turis-
tit, sekä Suomesta ja siihen liittyvistä uutisista kiinnostu-
neet ihmiset ympäri maailman. Kyselyn mukaan Helsinki 
Timesilla on viikoittain noin 37,000 lukijaa, jotka edusta-
vat yli 60 eri kansalaisuutta. Mainos Helsinki Timesissa ta-
voittaa siis kasvavan Suomessa asuvan ja vierailevan luki-
jakunnan, jonka äidinkieli ei ole suomi. 

Helsinki Times on myynnissä kirjakaupoissa, lehtikios-
keissa, hotelleissa ja lentokentillä ympäri Suomen. Lisäk-
si Helsinki Times on saatavilla kaikilla Finnairin Suomeen 
saapuvilla lennoilla; 7,000 lehteä jaetaan viikoittain 
350:llä Helsinki-Vantaan lentoasemalle saapuvalla len-
nolla. Helsinki Times on myös saatavilla Pietarin Allegro- 
junista. Lisäksi mm. Nokia ja Euroopan Kemikaalivirasto 
tilaavat Helsinki Timesia ulkomaalaisille työntekijöilleen. 

Vuosisopimu kset ja paljousalennukset
Vuoden mittaisen kirjallisen yhteistyösopimuksen teh-
neille mainostajille myönnetään paljous-alennusta. Nä-
kyville sarjailmoituksille neuvottelemme myös tuntuvan 
alennuksen.

59 % Helsinki Timesin ulkomaalaisista lukijoista  
  osaa suomea heikosti tai ei lainkaan
62%:lla Helsinki Timesin lukijoista on yli
 40,000 euron vuositulot
59%  Helsinki Timesin lukijoista aikoo asua 
 Suomessa vähintään seuraavat 5 vuotta

”Tilaan Helsinki Timesia sillä tahdon lukea suomalai-
sia uutisia kansainvälisestä perspektiivistä.”

Ranskalainen mies, Espoo

Takakansi

Numero Ilmestyy Viikko Aineistopäivä  Teemat

Helsinki Timesilla on kolme tuplanumeroa, jotka ovat esillä kaksi viikkoa:
  pääsiäisen tuplanumero ilmestyy 5.4.2012
  juhannuksen tuplanumero ilmestyy 21.6.2012
  joulun tuplanumero ilmestyy 20.12.2012
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1 5.1 1 2.1
2 12.1 2 9.1 Matkailun teemasivut
3 19.1 3 16.1 Koulutuksen teemasivut
4 26.1 4 23.1 Työelämän teemasivut
5 2.2 5 30.1 Veneilyn teemasivut
6 9.2 6 6.2 Matkailun teemasivut
7 16.2 7 13.2 Sisustuksen ja asumisen teemasivut
8 23.2 8 20.2  Ekologinen elämä teema
9 1.3 9 27.2 Terveyden ja hyvinvoinnin teemasivut
10 8.3 10 5.3 Matkailun teemasivut
11 15.3 11 12.3 Työelämän teemasivut
12 22.3 12 19.3 
13 29.3 13 26.3 Sisustuksen ja asumisen teemasivut
14 5.4 14 2.4  Tuplanumero / Matkailun teemasivut
16 19.4 16 16.4
17 26.4 17 23.4 Työelämän teemasivut 
18 3.5 18 30.4 Matkailun teemasivut
19 10.5 19 7.5 Muodin teemasivut
20 18.5 20 14.5 
21 24.5 21 21.5 Terveyden ja hyvinvoinnin teemasivut
22 31.5 22 28.5 Kesän festivaali- ja tapahtumasivut
23 7.6 23 4.6 Matkailun teemasivut
24 14.6 24 11.6
25 21.6 25 18.6  Tuplanumero
27 5.7 27 2.7 Matkailun teemasivut
28 12.7 28 9.7
29 19.7 29 16.7
30 26.7 30 23.7
31 2.8 31 30.7 Matkailun teemasivut
32 9.8 32 6.8
33 16.8 33 13.8
34 23.8 34 20.8 
35 30.8 35 27.8 Työelämän teemasivut
36 6.9 36 3.9 Matkailun teemasivut
37 13.9 37 10.9 Terveyden ja hyvinvoinnin teemasivut
38 20.9 38 17.9 Sisustuksen ja asumisen teemasivut
39 27.9 39 24.9 Työelämän teemasivut
40 4.10 40 1.10 Matkailun teemasivut
41 11.10 41 8.10 Kunnallisvaalit teemasivut
42 18.10 42 15.10 Sisustuksen ja asumisen teemasivut
43 25.10 43 22.10 
44 1.11 44 29.10 Matkailun teemasivut
45 8.11 45 5.11 Terveyden ja hyvinvoinnin teemasivut
46 15.11 46 12.11 Työelämän teemasivut
47 22.11 47 19.11 
48 29.11 48 26.11 Koulutuksen teemasivut 
49 7.12 49 3.12 Matkailun teemasivut
50 13.12 50 10.12
51 20.12 51 17.12 Tuplanumero
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INVESTORS and fi nancial markets 

will be pressing the European Un-

ion for a swift decision on Thurs-

day 21 July on the second Greek 

bailout package. The apprehension 

foreshadowing the EU summit is 

refl ected in interest markets, cur-

rency exchange markets and bond 

markets.
EU leaders and their represent-

atives are optimistic that the long-

running disputes over the terms 

of aid to Greece will fi nally be re-

solved. However, advance infor-

mation suggests that a summit 

solution is unlikely.

Efforts to reach unanimity on 

continued support to Greece are 

complicated further by the tight con-

ditions several other EU states have 

imposed on the new aid programme. 

For Finland, the decision support 

for the package turns decisively on 

whether guarantees for the new 

loans can be secured, while Germany 

insists that private fi nanciers must 

also participate in the aid package.

Meanwhile, time is running 

short on negotiations. The debt cri-

sis that began during the recent re-

cession has rapidly worsened in the 

EU and the United States. The dan-

ger now is that it will spiral into a 

global fi nancial disaster and cur-

rency crisis unless runaway debt is 

brought to heel.

Adjustment

continues, trust wanes

The trust of the markets is indis-

pensible if the crisis countries are 

to be able to return to the loan mar-

kets. Greece, Ireland and Portugal 

have so far implemented the fi nan-

cial restructuring guidelines set for 

them by the EU and the Internation-

al Monetary Fund (IMF). This has 

not been enough to placate fi nance 

markets, however, since long-term 

plans for securing investments 

have still not come forth.

Financiers demand prompt political 

action on Greece rescue package
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Investors 

expect 
poor Nokia 

results

NOKIA, formerly Finland’s largest 

company, releases its second quar-

ter results on 21 July. Most analysts 

expect another dismal report.

The Espoo-based company’s 

share price has fallen about 50 per 

cent this year, making it one of the 

fi ve worst performers on the Hel-

sinki stock exchange. Analysts have 

continually cut their earnings esti-

mates as bad news and poor results 

DAV ID J . CORD

HEL SINK I T IME S

continue to come in quick succes-

sion. One year ago the average 

earnings estimate for 2011 was 0.69 

euros per share, while today the av-

erage is only 0.16.

J.P. Morgan has a target price of 

4.25 euros for Nokia’s share, while 

Credit Suisse expects 4.00. Nomu-

ra also has a price target of 4.00, 

and they have made more dire pre-

dictions. Nomura analysts say that 

Samsung passed Nokia as the larg-

est smartphone maker in the sec-

ond quarter. Moreover, they predict 

Apple will also overtake Nokia in 

the third quarter, pushing the once-

dominant company into third place.

Evli, however, is more bullish. 

Evli’s Mikko Ervasti suggested to 

Kauppalehti their long-term target 

share price was 8.10 euros. Howev-

er, he told the fi nancial daily that he 

expects a break-even result for the 

second quarter.

At the time of writing, Nokia’s 

share price was 3.87.

pages  11-14

Prime Minister Jyrki Katainen (NCP) represents Finland at the EU crisis summit on Thursday. The aim of the summit is to 

reach agreement on how to resolve the debt crisis still ravaging the Union.

Education and employment 

mismatch is peaking

MANY young people are being edu-

cated in fi elds where they will be una-

ble to fi nd employment. The problem 

is worst in certain fi elds of higher vo-

cational education, in which three 

times more students graduate than 

there are jobs for them. The new gov-

ernment’s plans for the Ministry of 

Education to cut spending mean that 

something must be done about the 

situation.
The Confederation of Unions for 

Professional and Managerial Staff 

H A NN A OVA SK A INE N
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in Finland (Akava) lobbyist Minna

Helle says that the solution lies in 

changing the regulations regard-

ing funding for educational insti-

tutes, so that the institutes will have 

to take post-education employment 

prospects into account more than 

before. She feels that the respon-

sibility for employment should not 

lie with young people who are just 

starting their independent lives but 

with the system, which must make 

sure that young people’s education 

choices lead to employment.

Read the full story on page 4.

With secondary market interest 

rates as high as they are now, any 

return to the lending markets is out 

of the question for Greece, Ireland 

and Portugal. Provided they can se-

cure fi nancing at reasonable rates, 

calculations from the lending pro-

grammes suggest that these coun-

tries’ public fi nances may gradually 

recover.
The euro performed well in tur-

bulent markets on Tuesday, rising 

slightly against the US dollar ear-

ly in the week to around 1 dollar 42 

cents.
Secondary market interest rates 

on state loans to the crisis countries 

were at crisis levels on Tuesday al-

so. At their highest, secondary in-

terest rates on Greece’s ten-year 

loans rose to 18.5 per cent. The cor-

responding rates for Ireland and 

Portugal were 14.5 and 13.1 per cent 

respectively.

On the other side of the Atlan-

tic, debt negotiations remain dead-

locked. If the US debt crisis leads 

to a collapse in the country’s credit 

rating, the fi nancial crisis will have 

reached a new low. Secondary inter-

est rates on the United States’ ten-

year loans was still only 2.95 per 

cent.
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Bring this advert and get a 10% discount on your stay.

This off er is valid until 30 September 2011.

Kaisaniemenkatu 3, Helsinki, tel. 09 684 1320, www.carlton.fi

Best Western Hotel Carlton is in the heart of Helsinki, 200 metres from the 

railway station and walking distance to everything worth seeing in Helsinki.

Luxury quality for affordable price!

The effects of the ongoing debt crisis are being keenly 

felt on both sides of the Atlantic.


