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SUKUSEUROJEN KESKUSLIITTO SSK RY
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TOIMISTOPALVELUT
TYÖ/TUOTE
HINTA
Asiakaslista (tuloste sähköpostilla)
1 maksuton/vuosi, muut 0,45 €/sivu
Viitelista (tuloste sähköpostilla)
1 maksuton/laskutus, muut 0,45 €/sivu
Osoitetarra/kpl
0,20 €
Jäsenmaksulomake / Joukkokirje/kpl
0,40 €
C5-kirjekuori/kpl
0,30 €
C4-kirjekuori/kpl
0,40 €
Jäsenkirjeen monistus/kpl (koko A4)
0,25 €
Jäsenkirjeen monistus 2-puol./kpl (koko A4)
0,35 €
Muutokset rekisteriin/kpl
0,40 €
Postitustyö/h
40,00 €
Muut työt/h
40,00 €

Kirjekuorissa valittavana tavallinen tai ikkunallinen malli.
Monistusmaksu sisältää paperin.
•

Jäsenrekisterin perustaminen: 100 € (ohjelmiston toimittajalle) + työ á 40 €/h
(aineisto joko paperiversiona tai sähköisessä muodossa).

•

Jäsenrekisterin muutos perheiksi/ryhmiksi postitusta varten 40 €

MUUT PALVELUT
• Taitto- ja toimitustyöt
o Kirjat
o Lehdet
o Tiedotteet…

jäsenseuroille 60 €/h tai sopimuksen mukaan
muille 120 €/h

•

alk. 25 €/kk

Arkistotilat

Hinnat ovat edullisia jäsenhintoja. Muilta veloitus erillisen sopimuksen mukaan.
Toimitusaika 3 viikkoa tai sopimuksen mukaan.
Pikatoimituslisä 30 %

WWW-PALVELUT
HINNASTO

WWW-PALVELUT

SUKUSEUROJEN KESKUSLIITTO SSK RY
SUKUVIESTI-LEHTI
Sokerilinnantie 7 E, 02600 Espoo
puhelin (09) 4369 9450 | www.suvut.fi
toimisto@suvut.fi, sukuviesti@suvut.fi

Jäsenseurat

Muut

10 €/kk

25 €

120 €
100 €
50 €
15 €

260 €
220 €
120 €
30 €

390 €
590 €

800 €
1300 €

• Päivitys/h
o Paketti 1 (0,5 h/kk)		
o Paketti 2 (1 h/kk)		

40 €
130 €/v.
210 €/v.

120 €
270 €/v.
440 €/v.

• Lisäpalvelut
o Kuvien käsittely sivuille		
Muut lisätyöt sopimuksen mukaan

12 €/kpl

25 €/kpl

• Levytila kotisivuille		
1 Gt levytilaa kotisivuille
Suomenkielinen kotisivukone
2 kpl sähköpostilaatikoita
Webmail
• Sivuhinnat
o Etusivu (näyttävä aloitussivu)		
o Perussivu (tekstiä, lomakkeita…)		
o Lisäsivu (sivut 11:stä eteenpäin)		
o Pop up -ikkuna		
• Pakettihinnat
o Sivusto 1 (etusivu + 5 sivua)		
o Sivusto 2 (etusivu + 10 sivua)		
Laajemmat sivustot sopimuksen mukaan

Työ sisältää kotisivujen suunnittelun ja valmistuksen asiakkaan tarpeiden ja toiveiden mukaisesti
(ulkoasu, rakenne jne.). Toiveista ja mahdollisuuksista keskustellaan yhteisesti sekä tutkitaan olemassa
oleva kuva- ja tekstimateriaali. Ulkoasu ideoidaan paperille yhdessä asiakkaan kanssa, minkä jälkeen
laaditaan koesivu. Hyväksytyn koesivun perusteella valmistetaan lopulliset sivut. Sivut syötetään
verkkoon, minkä jälkeen ne vielä testataan ja tehdään mahdollisia korjauksia. Valmiiden sivujen
omistusoikeus kuuluu asiakkaalle.
Sivulla tarkoitetaan yhdellä klikkauksella avautuvaa, kohtuullisen kokoista näkymää. Pop up -ikkunat ovat
pieniä lisäsivuja esim. kuvasuurennoksia varten. Muilla lisätöillä tarkoitetaan esimerkiksi olemassa olevien
sivujen muokkausta, aineiston valmistusta, animaatioita, erikoisefektejä yms.
Kaikki sivustot ovat yksilöllisiä ja sisällöltään toisistaan poikkeavia, joten valmiin sivuston hinta saattaa
poiketa yllämainituista pakettihinnoista.

