
Suomen Bokseriyhdistys ry:n jäsenlehti

Mediatiedot 2020
 
Ilmestymisaikataulu 2020
1-2020 ilmestyy huhtikuussa  
aineiston viimeinen jättöpäivä 31.3.20 (digilehti) 
2-2020 ilmestyy elokuussa  
aineiston viimeinen jättöpäivä 15.6.20 (printtilehti)
3-2020 ilmestyy lokakuussa 
aineiston viimeinen jättöpäivä 31.8.20 (digilehti)
4-2020 ilmestyy jouluksi 
aineiston viimeinen jättöpäivä 15.11.20 (printtilehti)
 
Ilmoitusaineisto
 Toimita sähköinen ilmoitusaineisto osoitteeseen 

bokserilehti@bokseriyhdistys.fi
 Kerro lähetyksessä ilmoituksen tilaajan nimi,  

mihin lehden numeroon ilmoituksen haluat ja  
lehteen tulevan ilmoituksen koko.

 Suosittelemme valmiin aineiston toimittamista  
painolaatuisina pdf-tiedostoina, cmyk-värit.

 Voit toimittaa myös pelkät ilmoituksen materiaalit  
(teksti ja kuvat), joista ilmoitus tehdään lehden 
taittovaiheessa. Ilmoitus tulee hyväksyttäväksi  
ilmoittajalle ennen lehden painoon menoa.

 Yksityishenkilön ilmoitus tulee olla maksettuna ja  
kuitti skannattuna ilmoitusaineiston mukana.

 Yritysten tulee toimittaa laskutustiedot.
 
Tekniset tiedot ja painopaikka
 4/4 väri
  Koko 171x247 mm (B5),  

sivumäärä n. 32 sivua/numero.
 Kannet 4/4, G-print 150 g
 Sisäsivut, 4/4 G-print 90 g
 Painopaikka KTMP Group, Mustasaari.
 
Toimitusehdot
Lehdellä on oikeus kieltäytyä julkaisemasta ilmoitus-
ta. Ilmoittaja vastaa lehteen nähden siitä, että lehdelle 
annetun aineiston julkaiseminen tapahtuu kenenkään 
tekijänoikeutta loukkaamatta sekä siitä, että ilmoitus 
on lakien ja asetusten mukainen. Lehti ei vastaa ilmoi-
tuksissa luvatuista eduista. Oikeudet muutoksiin pidä-
tetään. 
 
Suomen Bokseriyhdistys ry ei ole arvonlisäverovelvollinen.
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Bokseri-lehti on neljä kertaa vuodessa ilmestyvä  
Suomen Bokseri-yhdistys ry:n jäsenlehti. 
Lehti ilmestyy 2 kertaa painettuna, numerot 2 ja 4,  
sekä 2 kertaa digilehtenä, numerot 1 ja 3. 
Keskimääräinen painos lehdelle painettuna on 800 kpl  
ja lehti jaetaan jokaiseen jäsentalouteen. 
Lehden lukijat asuvat ympäri Suomea. 
Lehti tarjoaa jäsenilleen juttuja bokserirotuun,  
sen terveyteen ja hoitoon, jalostukseen ja 
kasvattamiseen sekä harrastamiseen ja koulutukseen 
liittyen.
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Ilmoitushinnat ja -koot

*) Digilehti

Mainos www.bokseriyhdistys.fi -sivulla

Suomen Bokseriyhdistyksen viralliset internet-sivustot palvelevat 
jäsenistöä ja boksereista kiinnostuneita. 
Sivuilta löytyy tietoa bokserista, harrastuksista, kasvatuksesta sekä 
tietoa yhdistyksestä ja sen tapahtumista. 
Kävijöitä sivustolla on reilut 10 000 kuukaudessa. Yrityksillä on 
mahdollisuus mainostaa sivulla. 
Mainos on banneri sivun oikeassa reunassa ja siihen voidaan liittää 
linkki yrityksen omille internet-sivustoille.

Mainosten koot ja hinnat: 
(mainokset myydään neljäksi kuukaudeksi kerrallaan) 
Banneri www-sivustolle:
• 200 x 300 px, 40 euroa / 4 kk

Aineisto
• Toimita banneri osoitteeseen bokserilehti@bokseriyhdistys. 
•  Suosittelemme valmiin aineston toimittamista jpg-kuvana. 

Värillisissä bannereissa värit tulee olla RGB-värejä.
   Mainos ei saa sisältää liikkuvia elementtejä.
•  Kerro lähetyksessä ilmoittajan nimi, www-osoite. johon banneri 

haluttaessa linkitetään. 
•  Yritysten tulee toimittaa bannerin mukana laskutustiedot. 

Suomen Bokseriyhdistys ry ei ole arvonlisäverovelvollinen

Mainos www.bokseriyhdistys. -sivulla
Suomen Bokseriyhdistyksen viralliset internet-sivustot palvelevat jäsenistöä ja boksereista kiinnostuneita. Sivuilta löy-
tyy tietoa bokserista, harrastuksista, kasvatuksesta sekä tietoa yhdistyksestä ja sen tapahtumista. Kävijöitä sivustolla on 
reilut 10 000 kuukaudessa.
Yrityksillä on mahdollisuus 
mainostaa sivulla. Mainos on 
banneri sivun oikeassa reu-
nassa ja siihen voidaan liittää 
linkki yrityksen omille internet-
sivustoille.

Mainosten koot ja hinnat:
(mainokset myydään neljäksi 
kuukaudeksi kerrallaan)
Banneri www-sivustolle:
• 200 x 300 px, 40 euroa / 4 kk

Aineisto
• Toimita banneri osoitteeseen 
bokserilehti@bokseriyhdistys. 
• Suosittelemme valmiin aines-
ton toimittamista jpg-kuvana. 
Värillisissä bannereissa värit 
tulee olla RGB-värejä. Mai-
nos ei saa sisältää liikkuvia 
elementtejä.
• Kerro lähetyksessä ilmoittajan 
nimi, www-osoite. johon ban-
neri haluttaessa linkitetään. 
• Yritysten tulee toimittaa bannerin mukana laskutustiedot.

Suomen Bokseriyhdistys ry ei ole arvonlisäverovelvollinen.

Ilmoituskoko Hinta yrityksille Hinta jäsenille 
(lev x kork) ja ei jäsenille

1/1 sivu väri, takakansi 250/150* € 150/80* € 
171 × 247 mm  
+ 3 mm leikkausvara 
(postin merkinnät  
30mm yläosa)

1/1 sivu väri, sisäsivu 150/100* € 70/40* € 
171 × 247 mm  
+ 3 mm leikkausvara

1/2 sivu väri 100/50* € 50/25* € 
70 × 220 mm (pysty)

1/2sivu väri 100/50* € 50/25* € 
147 × 110 mm (vaaka) 

1/4 sivu väri 50/30* € 30/20* € 
152 × 55 mm (vaaka) 
70x110 mm (pysty)


