MEDIAKORTTI

Suomen Koirankasvattajat ry:n jäsenlehti

YHTEYSTIEDOT
Lehden julkaisija:		
Päätoimittaja: 		
Sähköposti:		

2019

AINEISTOVAATIMUKSET

Suomen Koirankasvattajat SuKoKa ry
Satu Huolman
lehti@sukoka.fi

Internet:			www.sukoka.fi
Taitto & mainosmyynti: Sari Kares
			sukokalehti@gmail.com

TEKNISET TIEDOT
Lehden koko 		
Värisyys 			
			
Painos 			
Painomenetelmä		
Painopaikka 		
			
Puhelin:			

A4 (210 x 297 mm)
Kansilehdet 4/4 väri
sisus 4/4 väri
Numerot 1-3 2500 kpl, numero 4 2800 kpl
arkkioffset
Painotalo Plus Digital Oy
Teollisuustie 19 (PL 15), 06151 Porvoo
0206 100 140

ILMOITUSHINNAT
YRITYKSILLE:
Koko			4-väri		
kannet			1100 €
aukeama			775 €			
1/1 sivu			
550 €		
1/2 sivu			
350 €		
Jäsenille:
Koko			4-väri		
aukeama			120 €			
1/1 sivu			
70 €		
1/2 sivu			
45 €		
Painovalmiin aineiston ilmoituskoot:
kannet			
210 x 297 mm (+ 5mm bleed)
aukeama			
420 x 297 mm (+ 5mm bleed)
1/1 sivu			
210 x 297 mm (+ 5mm bleed)
1/2 sivu vaaka		
185 x 130 mm
1/2 sivu pysty		
90 x 265 mm
Mainokset tulee toimittaa painovalmiina ja sivun sekä aukeaman
mainoksissa tulee olla leikkuumerkit.
Alennukset
Mainostoimistoille ‐10% niiden tilaamille normaalihintaisille ilmoituksille (koskee ainoastaan yritysmainoksia). Toistoalennus saman ilmoituksen toistosta 10% tai viiden erillisen ilmoituksen sarjasta 20%. Ilmoitusvaraukset jätettävä samalla kertaa. Lehti ei vastaa ilmoituksen asuun
tulleesta virheestä, joka johtuu lehdelle toimitetusta puutteellisesta tai
virheellisestä aineistosta, epäselvästä käsikirjoituksesta, puhelimitse annetusta ilmoituksesta, kieli- tai käännösvirheestä.
Jäsenhinnat koskevat ainoastaan yksityisten henkilöiden/kenneleiden mainoksia. Jäsenten omistamat yritykset (ei koske kenneltoimintaa) eivät ole
oikeutettuja jäsenhintoihin.

Valmis digitaalinen aineisto painotyötä varten:
Acrobat Distillerillä Press‐optimoitu PDF‐tiedosto, kuvat korkearesoluutio (250‐300 dpi) kuvia.
Kaikki kirjaisimet mukaanliitettyinä (embed all fonts). Leikkuumerkit
tulee olla aineistossa oikeilla paikoillaan. Aineisto tulee toimittaa sähköisessä muodossa ja oikeassa koossa. Valmis ilmoitusaineisto tulee
olla varatun ilmoitustilan kokoinen.
Väriasetukset:

4-väri-ilmoitus: CMYK

Nimeä aineisto informatiivisesti, mielellään mainostajan nimellä ja lähetä laskutustiedot ilmoituksen mukana.
Numerot 1-3 ovat stiftattuja ja numero 4 liimasidottu.
Pyydämme huomiomaan erityisesti numeron 4 liimasidonnan
materiaaleja lähettäessänne.
Kysy tarvittaessa tarkemmat ohjeet aineiston lähettämisestä.

AINeisto lehteen
Painovalmiit Mainokset
sukokalehti@gmail.com
Mainostilavaraukset:
Yritykset:
sukokalehti@gmail.com
Jäsenmainokset: SuKoKan verkkokauppa
		www.sukoka.fi/verkkokauppa
Muu aineisto:
Kasvattaja‐lehden päätoimittaja
Satu Huolman
lehti@sukoka.fi
Nro

Tila-		Painovalmis		Ilmestyy
varaukset
ilmoitusaineisto		kk
1
1.2.		15.2.			maaliskuu
2
20.4.		4.5.			touko-kesäkuu
3
10.7.		22.7.			elokuu
4
1.10.		15.10.			joulukuu
					
REKLAMAATIOT
Kirjallisesti 7 päivän kuluessa lehden ilmestymisestä. Lehti vastaa
virheistä tai ilmoituksen pois jäämisestä enintään palauttamalla ilmoitushinnan alennuksen jälkeen.
ILMOITUSTEN PERUUTUS
Ilmoitusten peruuttaminen kirjallisesti aineistopäivään mennessä.
Tämän jälkeen peruutetuista veloitetaan 50% ilmoitushinnasta. Lehti pidättää oikeuden olla julkaisematta ei‐toivomiaan ilmoituksia ja
aineistoa. Lehti ei vastaa ilmoituksen poisjäämisen mahdollisesti aiheuttamasta vahingosta, mikäli poisjääminen johtuu tilaajasta, mainostoimistosta tai ylivoimaisesta esteestä. Virheestä, joka käy selville
ilmoittajalle toimitetusta korjausvedoksesta, jos ilmoittaja on hyväksynyt vedoksen sitä korjaamatta tai hän on laiminlyönyt vedoksen
palauttamisen kohtuullisessa ajassa. Ilmoituksen sisällön tulee olla
lain, hyvän tavan ja kauppasuositusten mukaisia. Otamme vastaan
kirjoituksia ja kuvia sitoumuksetta, mutta emme vastaa aineistosta
jota ei ole tilattu.

