Mediakortti 2017

SHELTIT-lehti

Sheltit-lehti on Suomen Shetlanninlammaskoirat ry:n julkaisema laadukas nelivärinen jäsenjulkaisu, joka ilmestyy neljä kertaa
vuodessa: maalis-, kesä-, syys- ja joulukuun puolivälissä. Lehdessä julkaistaan mm. hallituksen ajankohtaisia tiedotteita, yhdistyksen alaosastojen kuulumisia, näyttelyiden ja kilpailujen tuloksia. Lehdessä on niin terveyteen kuin harrastuksiin liittyviä ajankohtaisia artikkeleita shetlanninlammaskoirien elämästä. Lehden saat, jos olet Shetlanninlammaskoirat - Shetland Sheepdogs ry:n jäsen.

Julkaisija:
Sisältö:
Koko ja värit:
Painosmäärä:
Painopaikka:
Jakelu:
Ilmestyy:
Ilmoituskoot
ja hinnat:

Shetlanninlammaskoirat – Shetland Sheepdogs ry
Yhdistyksen tiedotteet, yritysten ja harrastajien
mainokset sekä journalistinen toimitusmateriaali
210 x 297 mm, 4-väri
2000 kpl
Erweko Oy, Oulu
Yhdistyksen jäsenille osoitteellisena postina
4 kertaa vuodessa: maalis-, kesä-, syys- ja joulukuussa
Etukannen sisäsivu
Takakansi (3/4 sivua)
Takakannen sisäsivu
1/1
1/2
Vuosi-ilmoituksesta (4 lehteen)

2
1
1/1 sivua

700 €
620 €
500 €
150 €
100 €
- 10 %

Yhdistyksen jäsenet
1/1
1/2
1/3
1/4
Menestyneitä shelttejä
- Ilmoitus sis. 1 kuva ja tulos/laji
Syntymäpäivä- ja kuolinilmoitukset
- Ilmoitus sis. 1 kuva

4

1/2 sivua

3
1/3 sivua

1/4 sivua

75 €
50 €
30 €
20 €
9€
9€

Valmisaineistojen tekniset tiedot ja aineistovaatimukset
Ilmoituksen koko
•
•
•
•
•
•

1/1
3/4 (takakansi)
1/2
1/3
1/4 (vaaka)
1/4 (pysty)

mm

3 mm leikkausvaralla

210 x 297 mm
210 x 248 mm
210 x 148 mm
210 x 99 mm
210 x 74 mm
105 x 148 mm

(216 x 303 mm)
(216 x 254 mm)
(216 x 154 mm)
(216 x 105 mm)
(216 x 80 mm)
(111 x 154 mm)

Huom.
Valmisaineistoissa tulee olla leikkausmerkit jokaisessa reunassa leikkausvarojen
lisäksi. Tekstiä tai ohutta kehystä ei saa sijoittaa 5 mm lähemmäs leikkausta (=sivun
reunaa). Mikäli haluat ilmoitukseesi leikkaukseen menevän kehyksen, lisäämme sen
lehden taitossa.

• Koot on esitetty muodossa leveys x korkeus
• Kuvien resoluution tulee olla 300 dpi, graﬁikan ja
tekstin resoluution 1200 dpi
• Väriproﬁili Euroscale Coated (käsittelemättömät kuvat)
• Värien kokonaispeitto (total ink coverage) max 340%
• Painovalmiin ilmoituksen tulee olla PDF-formaatissa.
Emme vastaanota avoimia taittodokumentteja.
• PDF-tiedosto ei saa sisältää väriproﬁileja.
• Fontit on sisällytettävä PDF-tiedostoon.
• Aineiston lähettäjä on vastuussa siitä, että painovalmis
PDF-aineisto vastaa edellä mainittuja vaatimuksia.

Materiaalien ja valmisaineistojen deadlinet
•
•
•
•

maaliskuun lehti
kesäkuun lehti
syyskuun lehti
joulukuun lehti

Taitto ja aineistotoimitus:
sheltitlehti@gmail.com

deadline 31.1.
deadline 30.4.
deadline 31.7.
deadline 31.10.

-

