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GRAAFISET OHJEET KUMPPANEILLE
- Näiden ohjeiden avulla pidät aineiston kunnossa

HINTATIETOJEN ILMOITTAMINEN SUOMEN LAIN MUKAAN
Tapahtumien markkinoinnissa ilmoitetaan hinta selkeällä ja helposti havaittavalla tavalla. 
Hintatietojen ilmoittamisen osalta noudatetaan kuluttajansuojalain (1978/38) ja sen nojalla 
annetun hintamerkintäasetuksen (1999/1359) säännöksiä. Lisäksi ilmoittelusta tulee käydä 
ilmi, kuka on vastuullinen tapahtumajärjestäjä ja että Lippu.fi toimii tapahtuman lippujen 
välittäjänä tai myyjänä. Lippu.fin maksullisen puhelinpalvelun hintatiedot tulee olla tapahtu-
majärjestäjän markkinoinnissa esillä selkeällä ja helposti havaittavalla tavalla, ja hintatiedon 
on sisällettävä palvelumaksu.

Lippu.fi maksullisen puhelinpalvelun osalta tapahtumajärjestäjä vastaa, että puhelinpalvelun 
hinta ilmoitetaan käytettävästä mediasta riippumatta riittävän suurikokoisena, selkeänä ja 
helposti havaittavalla tavalla. 

LIPPUJEN HINNAN ILMOITTAMINEN 

Mainonnassa on aina ilmoitettava lipun kokonaishinta. Tämä on ns. alkaen hinta eli alin mah-
dollinen hinta, jolla kuluttaja voi lipun ostaa.

Ohjeistuksen tavoitteena on varmistaa, että tapahtumajärjestäjien mainonta on kulutta-
jansuojalain mukaista ja että järjestäjällä on käytössään oikeat lippu.fi-logot.

ILMOITA NÄIN:

Liput alk. 11,50 €
Liput 11,50 € / 43,50 €

HUOM! EI NÄIN: 

10 € + palvelupalkkio

Tarkastakaa ajankohtaiset palvelupalkkiot kumppanuuspäälliköltänne.

Voitte ilmoittaa tapahtumista myös ilman lipun hintaa - paitsi jos käytätte ilmoituksessa Lippu.
fin puhelinpalvelun numeroa. Jos ette halua mainita hintaa tai ilmoitukseenne ei mahdu Lippu.fin 
palvelupuhelinnumeroa hintoineen, niin käyttäkää pelkästään Lippu.fi-logoa.

Sanni | Lelu Tour, 2016
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Kuluttajansuojalain mukaan lipun hintaa ei ole pakko mainita, mikäli ilmoituksessa on vain 
verkkokaupan osoite. Jos ilmoitatte lipun hinnan mainoksessa, se tulee AINA ilmoittaa 
lippu.fin kokonaishintana (ks. ohje edellisellä sivulla).

LIPPU.FI-LOGOT ILMOITUKSIIN 
JA MAINONTAAN ERI MEDIOISSA

Logot löytyvät osoitteesta www.lippu.fi/graafisetohjeet sekä Kumppani-Extranetistä.

lippu_fi_tahdet_pos.zip 

• nelivärinen
• CMYK, tiedostomuodot: 
        - eps 
        - pdf 
        - png

lippu_fi_tahdet_mv.zip 

• mustavalkoinen, tummalle ja vaa- 
   lealle pohjalle 
• CMYK, tiedostomuodot: 
        - eps 
        - pdf 
        - png

lippu_fi_tahdet_nega.zip 

• nelivärinen
• CMYK, tiedostomuodot: 
        - eps 
        - pdf 
        - png

lippufi_keltainen.zip 

• nelivärinen
• CMYK, tiedostomuodot: 
        - eps 
        - pdf 
        - png

lippufi_mv.zip 

• mustavalkoinen, tummalle ja vaa- 
   lealle pohjalle 
• CMYK, tiedostomuodot: 
        - eps 
        - pdf 
        - png

HUOM! Valkoista logoa käytetään ainoas-
taan ilman mustaa taustalaatikkoa!

Mikäli materiaaliin ei jostain syystä mahdu lippu.fi-logo tähdillä tai mini-
mikoko alittuisi, niin voitte käyttää silloin alla olevia lippu.fi-logoja.

KÄYTÄ ENSISIJAISESTI LIPPU.FI-LOGOA TÄHDILLÄ!
Mikäli materiaaliin ei kuitenkaan jostain syystä mahdu lippu.fi-logo tähdillä, niin voitte käyt-
tää silloin tältä sivulta löytyviä lippu.fi-logoja ilman tähtiä. (ks. ohje tämän sivun oikeassa 
alanurkassa).

HUOM! Valkoista logoa käytetään ainoas-
taan ilman mustaa taustalaatikkoa!

minimileveys 23.5 mm

minimikorkeus 
13.5 mm

Huomioi tähdellisen lippu.fi-logon 
minimikoko
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Muista: Kuluttajansuojalain mukaan lippujen kokonaishinnat tulee mainita AINA, kun käytät-
te näitä logoja! 
Jotta puhelinpalvelun hinta on kuluttajansuojalain edellyttämällä tavalla nähtävissä, on 
palvelunumero-logon minimileveys 37 mm/47 mm. Lipun hinta tulee AINA ilmoittaa lippu.fin 
kokonaishintana (ks. ohje s. 2).

lippufi_nro_mv.zip 

• mustavalkoinen, tummalle ja vaalealle pohjalle 
• CMYK, tiedostomuodot: 
        - eps 
        - pdf 
        - png

lippufi_nro_keltainen.zip 

• nelivärinen
• CMYK, tiedostomuodot: 
        - eps 
        - pdf 
        - png

HUOM! Valkoista logoa käytetään ainoastaan 
ilman mustaa taustalaatikkoa!

minimileveys 47 mm

minimikorkeus 
8,4 mm

minimileveys 37 mm

minimikorkeus 
5,6 mm

LIPPU.FI-LOGOT ILMOITUKSIIN 
JA MAINONTAAN ERI MEDIOISSA

Logot löytyvät osoitteesta www.lippu.fi/graafisetohjeet sekä Kumppani-Extranetistä.

Maj Karma | Kuva Riikka Vaahtera


