Pohjalaisen
verkkopalvelu
uudistuu
Kätevämpi
kuin
koskaan

Kätevämpi
kuin
koskaan
Pohjalaisen verkkopalvelua
käytetään yhä useammin
tietokoneen lisäksi älypuhelimilla ja tableteilla.

Kirjaudu sisään ja saat kaikki sisällöt *

Vastaamme asiakkaidemme toiveisiin: uutisten ja
muiden sisältöjen lukeminen on entistä helpompaa
myös mobiililaitteilla.
Pohjalainen on
kätevämpi kuin koskaan!

Sisältö mukautuu käyttämäsi päätelaitteen mukaan

* Vaatii voimassa olevan Pohjalaisen tilauksen

Kolme keskeistä
uudistusta

Pohjalaisen
digitaaliset palvelut:
missä ja milloin tahansa
Uudistettu verkkopalvelu
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Uudistuneiden verkkosivujemme sisältö
mukautuu käyttämäsi päätelaitteen mukaan. Voit siis lukea uutiset haluamallasi
laitteella helposti missä ja milloin tahansa.

Pohjalaisen
uudistettu
verkkopalvelu
(pohjalainen.fi) sykkii asiaa maakunnasta ja
maailmalta 24/7.

Digilehti
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Tilaajana sinulla on vapaa pääsy kaikkiin
verkkopalvelumme sisältöihin. Kun kirjaudut laitteellasi kerran, pääset halutessasi
lukemaan uutisia ilman uutta kirjautumista. Se on helppoa ja kätevää. Tutustu
osoitteessa pohjalainen.fi/digi.
Uudistetun asiointikanavamme kautta löydät tilausasioihin liittyvät palvelut yhdestä
paikasta ja voit hoitaa tilausasioita milloin
tahansa. Uutena palveluna sinun on mahdollista jakaa tilauksesi digitaalinen lukuoikeus kahdelle samassa taloudessa asuvalle perheenjäsenellesi.

Pohjalaisen digilehti on painetun lehden
täydellinen kopio digitaalisessa muodossa. Voit lukea digilehteä tietokoneella sekä
tablet- (iOS, Android) tai älypuhelinsovelluksella (iOS, Android, Windows Phone).

Asiointikanava
Löydät tilausasioihin liittyvät palvelut yhdestä paikasta.

Lue lisää digitaalisten palveluiden
käyttöönotosta takasivulta!

Tilaajana saat kaiken –

OTa Pohjalaisen digitaaliset palvelut käyttöösi:
Pohjalaisen digitaalisten palveluiden käyttöön tarvitset henkilökohtaisen I-Mediatilin ja voimassa
olevan Pohjalaisen tilauksen. Jos sinulla on jo aktiivinen käyttäjätunnus verkkopalveluumme,
toimii sama tunnus myös I-Mediatilin käyttäjätunnuksena.

Jos sinulla on jo I-Mediatili:

Jos sinulla ei ole vielä I-Mediatiliä:

Kirjaudu sisään sähköpostiosoitteellasi
ja salasanallasi.

Aktivoi lukuoikeutesi verkko-osoitteessa
pohjalainen.fi/aktivoi

Verkkopalvelu:

Tarvitset aktivoimiseen sähköpostiosoitteen ja asiakasnumerosi.

www.pohjalainen.fi/digi

Digilehtisovellus:
Lataa ilmainen Pohjalainen-digilehtisovellus tablettiin tai älypuhelimeen omasta sovelluskaupastasi. Pääset lukemaan
digilehteä I-Mediatilin tunnuksilla.

Asiakasnumero hukassa? Löydät asiakasnumeron tilauslaskusta. Voit myös ottaa yhteyttä asiakaspalveluun puh.
06 2477 211 tai asiakaspalvelu@i-mediat.fi. Jos matkapuhelinnumerosi on tallennettu tilausjärjestelmäämme, voit
tilata asiakasnumeron tekstiviestillä: ASIAKASNUMERO
numeroon 13522. Viesti on maksuton.

Tilaajapalvelu
puh. 06 2477 211 (8.00–16.00)
Hietasaarenkatu 19 (9.00–16.00)
65100 Vaasa
tilaus@pohjalainen.fi

pohjalainen.fi/digi
VINKKI!

Kun kirjaudut sisään
verkkopalveluun, rastita
Muista minut -valinta.
Seuraavalla kerralla
pääset kyseisellä laitteella
automaattisesti sisään!

ASIAKASNUMERONI:

SÄHKÖPOSTIOSOITTEENI:

