RuttunaamaUutiset
MEDIAKORTTI 2017
Kustantaja:
Suomen englanninbulldoggiyhdistys ry

Toimituskunta:
Toimitussihteeri Riikka Sivula 040 548 04 59 (Ilmoitusmyynti ja yhteyshenkilö)
Liisa Suoninen
Eija Riitakorpi
Sabina Granström
Taitto:
Anna Ratia
Materiaalin toimitus:
Sähköposti: ruttislehti@gmail.com
Kirjeposti:
Riikka Sivula, Purotie 4, 19370 Nuoramoinen
Painos: n. 400 kpl
Numeroita vuodessa: 4
Kuvaus: Suomen englanninbulldoggiyhdistys ry:n jäsenlehti
Jakelu: Jäsenet, yhteistyökumppanit, Kennelliitto
Lehti on jäsenetu, eikä sitä voi tilata erikseen.
Koko 210 x 297 mm, A4
Osittain 4-värinen
Painopaikka: Kopio Niini

ILMOITUSHINNAT yrityksille
Yksittäiseen lehteen

kaikkiin 4 lehteen

Värillinen
koko sivu
1/2 sivua
1/4 sivua
Sisäkansi

180 eur
100 eur
60 eur
260 eur

400 eur
200 eur
120 eur
450 eur

Mustavalkoinen
koko sivu
1/2 sivua
1/4 sivua
Sisäkansi

120 eur
65 eur
40 eur
170 eur

260 eur
130 eur
80 eur
280 eur

Ilmoitushinnat jäsenille -50%. Jouluilmoitukset jäsenille erillisen hinnaston mukaan.
Aineisto
Materiaali toimitetaan mieluiten sähköpostitse, tekstien tallennus word tiedostona doc, docx,
muodoissa tai tekstitiedostoina rtf tai txt. Materiaalia voi lähettää myös postitse CD-levyllä, tällöin
liitä oheen tuloste materiaalista. Kuvia otamme vastaan mieluiten sähköisessä muodossa.
Kuvatiedostot voi lähettää digimuodossa alkuperäisen kokoisena. Mieluiten 300dpi resoluutiolla,
RGB väreinä, JPG-muodossa. Lähetä kuvatiedostot pakkaamattomana. Jos lähetät kuvan kirjeitse,
merkitse kuvan taakse kenestä kuva on ja kuvan lähettäjä. Liitä kuvan mukaan postimerkki ja
kirjekuori, jos haluat kuvan takaisin. Kuvan julkaisuoikeus kannattaa aina varmistaa. Lehdessä
julkaistaan vain kuvia, joiden taso sen sallii.
Vakioilmoitukset
RuttunaamaUutisissa julkaistaan maksuttomia vakioilmoituksia:
Sertifikaatin voittaja / Uusi muotovalio / Uusi tuonti / Veteraanisyntymäpäivä / In memoriam
Valioilmoitus on maksuton, kun se julkaistaan ensimmäisen kerran (sertifikaatin voittaja, Suomen
muotovalio, kansainvälinen muotovalio ja ensimmäisen kerran jokin muu muotovalio, kuten
juniorimuotovalio.
Muut sertifikaatin voittaja- tai valioilmoitukset maksavat 5 euroa/ilmoitus. Summa maksetaan
yhdistyksen tilille viitenumerolla 320104. Liitä ilmoituksen mukaan kopio kuitista.
Sertifikaatin voittajista, uusista muotovalioista sekä tuontikoirista tulee ilmoitukseen seuraavat
tiedot: koiran kuva, rekisterinimi, sukupuoli, syntymäaika, kasvattaja, omistaja, koiran isä ja emä.
Lisäksi aika, paikka ja tuomaritiedot saavutetuista sertifikaateista.

Senioriklubi
Jokaisessa lehdessä julkaistaan lista 8 vuoden iän saavuttaneista englanninbulldoggeista. Koiran
omistaja ilmoittaa itse koiran tiedot toimitukseen. Julkaisemme vain jäsenten omistamien koirien
tietoja. Senioripalstalaisesta ilmoitetaan koiran nimi, lempinimi, syntymäaika, sukupuoli ja
omistaja.
Toimitus voi tarvittaessa muokata vakioilmoituksia yhtenäisen mallin mukaiseksi.
Otamme myös vastaan hyviä kuvia ja juttuja bulldoggien puuhista.
Aineiston deadline 2017
1/17
6.2.
2/17
15.5.
3/17
4.9.
4/17
20.11.
Pankkiyhteys Nordea FI67 1036 3500 0282 38
NDEAFIHH
Maksu ilmoituksesta suoritetaan etukäteen. Maksukuitti tai kopio siitä lähetetään
ilmoitusmateriaalin yhteydessä

