Hotelli- ja ravintolamuseo
TIETOPALVELUHINNASTO 17.10.2018
TIEDONHAKU


-

pikaiset faktakysymykset ja
tiedonhaut (alle ½ tuntia)
vastausaika 3-5 arkipäivää
kiireellisyyslisä +50 % (sov. erikseen)

maksuton

laajat tiedonhaut ja selvitystyöt
asiakkaan toimeksiannosta,
tiedonhaun laajuus sekä aika- ja
kustannusrajat sovitaan asiakkaan kanssa
etukäteen

35 € / h
(minimiveloitus 1 h)

MUUT ASIANTUNTIJAPALVELUT

-

luennot, esitelmät
(aihe ja pituus sopimuksen mukaan)

250 € / h tai sopimuksen
mukaan + matkakulut ja
päivärahat


-

lehtiartikkelit, julkaisut yms.
(aihe, pituus ja kuvatoimitus
sopimuksen mukaan)

200 € / 3.000 merkkiä


-

konsultointi
yritysten juhlavuodet, elokuva-,
televisio- ja teatteriproduktiot jne.

sopimuksen mukaan

TASTE OF HISTORY -TIETOPAKETIT (PDF)

35 € / kpl

TULOSTEET JA KOPIOT
(vain käsikirjaston aineistoista)





-

tuloste / valokopio (mv) A4
tuloste / valokopio (mv) A3
värituloste / värivalokopio A4
värituloste / värivalokopio A3
PDF-kopio (sähköpostitse)
ensimmäiset 20 sivua
seuraavat sivut

0,50 € / kpl
1 € / kpl
2 € / kpl
4 € / kpl
0,50 € / sivu
1 € / sivu

Hotelli- ja ravintolamuseo
TIETOPALVELUHINNASTO 17.10.2018
KUVAPALVELUT
Kuvapalvelumaksu
 sis. digitoidun valokuvan,
arkistodokumentin tai esinekuvan
toimituksen asiakkaan haluamassa
formaatissa
 toimitus latauspalvelun kautta,
sähköpostitse tai CD:llä
 tilausten toimitusaika 3-5 arkipäivää
 kiireellisyyslisä +50 % (sov. erikseen)

25 € / kuva

Kuvan käsittelymaksu
 kuvankäsittelystä sovitaan erikseen

55 € / h
(minimiveloitus 1 h)

Kuvan käyttöoikeusmaksu
(peritään museon omaa tuotantoa olevista kuvista)
A. Yksityishenkilöt ja voittoa
tavoittelemattomat organisaatiot
- Ei-kaupallinen käyttö
- Kaupallinen käyttö

20 €
50 €

B. Muut toimijat
- Ei-kaupallinen ja kaupallinen käyttö

80 €

Postituskulut

alk. 2 €

Laskutuslisä

5€

Kuvaus museon tiloissa
 kuvauksista ja käyttöoikeuksista
sovitaan erikseen
 mahdollisista erityisjärjestelyistä
(esim. näyttelyn sulkeminen yleisöltä)
sovitaan ja veloitetaan erikseen

150 € / h
(minimiveloitus 1 h)

NÄYTTELYLAINAT
 sis. lainauspyynnön käsittelyn,
aineiston saattamisen lainauskuntoon
ja pakkaamisen kuljetusta varten,
pakkausmateriaalit
 mahdolliset konservointikulut peritään
erikseen

35 € / objekti

Hintojen ALV 0 %. Hotelli- ja ravintolamuseo on voittoa tavoittelematon
yleishyödyllinen yhteisö, joka ei peri yleishyödyllisestä toiminnastaan
(tietopalvelun tuotteet, museokäynti) arvonlisäveroa.

