Demariehdokkaan
vaalisivusto
Tietotori tarjoaa sosialidemokraattisille ehdokkaille edullisia kotisivu- ja
sähköpostipalveluja. Puolueosastoille ja kunnallisjärjestöille tarjotaan lisäksi
nettityöväentaloja.
Helppo ylläpitää - välikäsiä ei tarvita!
Ehdokas saa valmiiksi demareiden graafiseen ilmeeseen sopivan sivuston.
Sisällön kirjoittaa ehdokas itse tai hänen edustajansa. Aikaviiveitä, virheitä tai
kustannuksia aiheuttavia välikäsiä ei tarvita. Päivitykset tehdään
helppokäyttöisellä FirstClass -ohjelmalla. Se tarjoaa tekstinkäsittelyohjelmista
ja sähköpostista tutun käyttöliittymän ja toiminnot. Muutokset tallentuvat
suoraan palvelimelle. Kuvien liittäminen ja sijoittelu onnistuu myös
huomattavasti helpommin kuin wwwpohjaisilla ratkaisuilla.
Esimerkkejä vaalisivustoista
Tietotorin osoitteella:
www.tietotori.fi/RistoKorkalo
www.tietotori.fi/ErkkiMattila
Henkilökohtaisilla
verkkotunnuksilla:
www.anteroleppanen.fi
www.iirojaaskelainen.fi
www.johannavarmala.fi
www.soilegustafsson.fi
www.veikkosimpanen.fi
Toimitusaika
Tavoitteena on, että
verkkosivusto ehtisi olla
vaikuttamassa mahdollisimman
monta päivää ennen vaaleja.
Toimitusaikamme on normaalisti
24 tuntia tilauksesta, minkä
jälkeen ehdokas itse voi ryhtyä
sijoittamaan sisältöä sivuille.
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Hinnat
Palvelun avausmaksu on 122,00 euroa ja sisältää standardirakenteisen
sivuston rakentamisen. Vuosimaksu on 146,40 euroa ja sisältää ehdokkaan
peruspalvelut, rakenteet, asetukset, viestialueet ja 12 kuukauden teknisen
ylläpidon. Ehdokkaan vaalisivuston hinnaksi tulee siis ensimmäisenä vuonna
268,40 euroa ja seuraavina vuosina 146,40 euroa.
Yhdistystilaajana oleva puolueosasto tai kunnallisjärjestö voi saada alennuksen
jäsenenä olevalle vaaliehdokkaalleen. Alennus koskee ehdokkaan tilausmaksua
ja vaalisivustoa. Alennuksen suuruus on 50 %. Siten ehdokkaan vuosimaksun
ja vaalisivuston hinnaksi ensimmäisenä vuonna tulee 134,20 euroa ja
seuraavina vuosina 73,20 euroa.
Palveluun kuuluu maksuton osoite muotoa www.tietotori.fi/EtunimiSukunimi.
Siihen voi myös saada vapaavalintaisen osoitteen muotoa www.omanimi.fi.
Verkkotunnus .fi toimitetaan hintaan 18,30 euroa yhdeksi vuodeksi tai 50,02
euroa kolmeksi vuodeksi. Nimipalvelut toimitetaan vuosimaksulla 73,20 euroa.
Muiden päätteiden, kuten .com, .net tai .info vuosihinta nimipalveluineen on
36,60 euroa.
Hinnat sisältävät arvonlisäveron 22%.
Laadukas henkilökohtainen sähköposti
Ehdokas saa myös maksutta käyttöönsä Tietotorin sähköpostipalvelun. Siihen
kuuluu osoite etunimi.sukunimi@tietotori.fi. Mikäli ehdokas on tilannut oman
verkkotunnuksen Tietotorin kautta hän saa lisäksi käyttöönsä osoitteen omalla
verkkotunnuksellaan.
Sähköpostipalvelua voi käyttää myös www-selaimella ja matkapuhelimella.
Vaikuttaminen Tietotorin kansalaisverkossa
Äänestäjia kiinnostanevat ehdokkaiden viestit asuinalueensa maakunnan ja
kunnan viestialueilla ja keskustelupalstoilla osoitteissa
www.tietotori.fi/Kotimaa
www.tietotori.fi/Keskustelualueet/Yhteiskunta
www.tietotori.fi/Keskustelualueet/Politiikka
Tiedustelut ja tilaukset
Tietotorin asiakaspalvelun tavoittaa puhelimitse numerosta (09) 809 2420 ja
sähköpostitse osoitteesta asiakaspalvelu@tietotori.fi
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___________________________________________________________________________

Intelligent Systems Oy Finland • Ulappakatu 1, 02320 Espoo • Puh. (09) 809 2420

