MEDIAKORTTI 2021
Numero 		
1/2021 		
2/2021 		
3-4/2021
5/2021 		
6/2021 		

Aineistopäivä
15.1.2021
15.3.2021
15.7.2021
15.9.2021
15.11.2021

Ilmestyminen
helmikuun lopulla
huhtikuun lopulla
syyskuun alussa
lokakuun lopulla
ennen joulua

Rottweiler -lehti

Rottweiler-lehti on yksi Suomen suurimmista yhden rodun
rotujärjestölehdistä, lehteä on julkaistu jo vuodesta 1964.
Rottweiler-lehti on valtakunnallinen jäsenlehti, jota jaetaan
jäsentalouksien ja -kasvattajien lisäksi mm. pieneläinklinikoille,
kennelpiireille ja yhdistyksemme yhteistyökumppaneille.

Ilmoitushinnat 2021
1/1 sivu
½ sivu
¼ sivu
1/8 sivu

250 €
150 €
100 €
60 €

Hinnat ALV 0%. Maksuehto 14 päivää netto
Maksunsaaja Suomen Rottweileryhdistys
Tilinumero FI11 4055 0010 1984 51
Viite 31406

Alennukset
Toistoalennus kolmannesta ilmoituksesta alkaen 15 %.
Ilmoitukset on maksettava etukäteen ja kopio maksukuitista
on liitettävä mukaan aineiston lähetyksen yhteydessä.
Reklamaatiot
Kirjallisesti 7 päivän kuluessa lehden ilmestymisestä.
Lehden vastuu virheistä tai ilmoituksen poisjäämisestä
rajoittuu enintään ilmoitushinnan palautukseen. Ilmoitusten
peruuttaminen on tehtävä kirjallisesti aineistopäivään
mennessä. Tämän jälkeen peruutetuista ilmoituksista
veloitetaan 50 % ilmoitushinnasta.
Tekniset tiedot
Lehden koko: A4, sivumäärä n. 60 sivua.
Ilmestyminen: 5 numeroa vuodessa (joista yksi tuplanumero).
Värisyys: 4/4 väriä
Painos: 1500 kpl
Ilmoituskoot
1/1 s. 185 x 267 mm (tai 210 x 297 mm ilman marginaalia)
1/2 s. 90 x 265 mm pysty, 185 x 130 mm vaaka
1/4 s. 90 x 130 mm pysty, 185 x 62 mm vaaka
1/8 s. 90 x 65 mm

www.rottweiler.f i
Löydät meidät myös

Suomen Rottweileryhdistys

Aineistovaatimus
Painovalmis PDF-tiedosto (marginaalit huomioiden).
Kuvien tulee olla korkearesoluutioisia (kuvien resoluutio tulisi
olla noin 300 dpi 1/1-koossa.) Kuvat CMYK-muodossa.
Sivun reunaan sijoittuvissa kuvissa tai muissa kohteissa tulee
olla 3 mm:n leikkuuvarat eli bleedit. Kysy tarvittaessa
tarkemmat ohjeet ennen aineiston lähettämistä
rottweilerlehti@gmail.com
Julkaisija
Suomen Rottweileryhdistys – Finlands Rottweilerförening r.y.
rottweilerlehti@gmail.com – www.rottweiler.fi
Päätoimittaja: Jouni Nummela
Toimitussihteeri: Hanna Tuomikoski
Mediamyynti: Erja Hyökki 0400 835 380
sry.mediamyynti@gmail.com
Taitto ja paino: Kirjapaino Hermes Oy

Rottweiler -kalenteri

SRY julkaisee vuosittain Rottweiler-kalenteria. Kalenteri
on korkeatasoinen ja sitä painetaan noin 600 kappaletta.
SRY muistaa kalenterillaan myös yhteistyökumppaneitaan.
Alaosastot, kerhot ja jäsenet tilaavat kalenteria itselleen ja
myyntiinsä. SRY:llä on alaosastoja 13 kpl ja kerhoja 3 kpl
ympäri Suomen. SRY tarjoaa ilmoitustilaa max 100 x 25 mm
(=logomainos) mainostajille kalenterin sisäsivuilta hintaan:
1 sivu 50 €, 12 sivua 500 €.

MEDIAKORTTI 2021
Kalenteri, Facebook
ja internetsivut

Vuosikalenteri 2021

Facebook

Osoite facebook.com/suomenrottweileryhdistys
SRY tarjoaa ilmoitustilaa mainostajille Facebook-sivullaan.
SRY ei voi kiinnittää mainostajan ilmoitusta, joten kaikki mainokset ovat ns. kertaluontoisia. Ilmoitushinta 60 €/ilmoitus.
Rottweileryhdistys ei vastaa ilmoitukseen tulleesta virheestä,
joka johtuu toimitetusta puutteellisesta tai virheellisestä
aineistosta, epäselvästä käsikirjoituksesta, puhelimitse
annetusta ilmoituksesta, kieli- tai käännösvirheestä, eikä
ilmoituksen poisjäämisen mahdollisesti aiheuttamasta
vahingosta, mikäli poisjääminen johtuu ilmoittajasta tai
ylivoimaisesta esteestä. Rottweileryhdistys pidättää oikeuden
olla julkaisematta epäasiallisia ilmoituksia.

Internetsivut

SRY julkaisee nettisivuja osoitteessa www.rottweiler.fi
Sivut tarjoavat jäsenille, kasvattajille ja rodusta kiinnostuneille
monipuolisesti tietoa rodusta ja harrastusmahdollisuuksista
sekä jalostustietoutta. SRY tarjoaa ilmoitustilaa mainostajille
nettisivuillaan. Kävijämäärä sivuilla on keskimäärin 2500
kävijää ja 4500 käyntiä kuukaudessa. Ilmoitushinta etusivun
mainokselle 150 €/kk.
Kalenteri, internetsivut ja Facebook:
Mediamyynti: Erja Hyökki 0400 835 380
sry.mediamyynti@gmail.com

www.rottweiler.f i
Löydät meidät myös

Suomen Rottweileryhdistys

