
MEDIAKORTTI  TURVAKARRI 

Suomen Maremmano-Abruzzese Seura ry  pidättää oikeuden tarvittaviin muutoksiin tässä ilmoitetuissa tiedoissa. 

 

SUOMEN MAREMMANO-ABRUZZESE SEURA RY  

M E D I A KO R T T I  2 0 2 2  

Lehden julkaisija:  
Suomen Maremmano-Abruzzese Seura Ry 

 

Ilmestyminen vuonna 2022: 
Ilmestyy 2 kertaa.  

Vuoden ensimmäinen lehti julkaistaan PDF-tiedostona ja 

toinen painettuna lehtenä (printti).  

 

Nro  Aineisto  Ilmestyy 
 Digi 1/2022  10.6.2022 3.7.2022 
 Printti 2/2022  11.11.2022 7.12.2022 
 
 
Ilmoitushinnat digilehti (PDF) 

• Väri 1/1 (kokosivu) 50€ 
• Väri 1/2 (puoli sivua, vaaka) 25€ 

 
 *Jäsenille ilmoitushinnasta alennus –50% 
 
 
Ilmoitushinnat painettu lehti (printti) 

• Väri 1/1 (kokosivu) 60€ 
• Väri 1/2 (puoli sivua, vaaka) 30€ 
• Mustavalkoinen 1/1 40€ 
• Mustavalkoinen 1/2 20€ 

 
 *Jäsenille ilmoitushinnasta alennus -25% 

**Väri-ilmoituksia rajoitettu määrä (sisäetusivu, 
takasisäsivu ja takakansi) 
 
 
 
Maksullliset ilmoitukset:  

Astutussuunnitelmat 

Joulutervehdykset 

Kennel-, tuote- ja yritysmainokset. 

 
 
Maksuttomat ilmoitukset:  

Valioituneet kuvan kera.  

Jäsenten kirjoitukset kuvineen. 

Koirien esittelyt ja kuvat. Kuvatarinat. 

 
 
 

Aineiston lähettäminen: 
Sähköpostitse lehden sähköpostiosoitteeseen  

turvakarri@maremmano-abruzzese.fi (vastauskuittaus). 

 

Kirjoitukset lähetetään tekstitiedostona (txt, docx, odt) tai 

suoraan sähköpostiin kirjoitettuna tekstinä. (Ei pdf-

tiedostona, koska lehti tekee palstoituksen) 

 

Kuvat lähetetään muokkaamattomina isokokoisina 

alkuperäistiedostoina jpg, jpeg, tai png -muodoissa. Toimitus 

pidättää oikeuden julkaistavien kuvien rajaamiseen 

tarvittaessa.  

 

Mainokset lähetetään valmiina ja loppuun asti muokattuina, 

mieluiten png –muodossa kuvatiedostona.  
 

Tekniset tiedot, digilehti: 
Kokonaan väreissä. Sivumäärä rajoittamaton. Jakelu 

jäsenille sähköpostitse tiedostona tai linkkinä tiedostoon. 

Tiedostomuoto PDF.  

 

Tekniset tiedot, printtilehti: 
Stiftattu A4. Leikkaamaton. 

Kannet värilliset 4/4, sisäsivut mustavalkoiset 1/1. 

Sivumäärä vaihtelee n. 32-48 

 

Painos:  
Kaikki varsinaiset jäsenet saavat painetun lehden postitse. 

Ei varastokappaleita. Lehti talletetaan arkistoon PDF-

versiona ja sitä voi ostaa yhdistykseltä sähköisenä. 

 

Postitus: 
Postitetaan suoraan lehtipainosta asiakassuoran kautta. 

Jäsenten tulee itse huolehtia osoitteenmuutoksensa ajan 

tasalle. Asiakassuoran jakeluissa ei selvitetä osoitetta. 

Osoitteenmuutos ilmoitetaan jäsensihteerille. 

 

 
Reklamaatiot:  

Lehden vastuu ilmoituksen poisjäämisestä tai 

julkaisemisessa sattuneesta virheestä rajoittuu ilmoituksesta 

maksetun summan palauttamiseen. Huomautukset on 

tehtävä kirjallisena seuran hallitukselle kahden (2) viikon 

kuluessa lehden ilmestymisestä. 

Suomen Maremmano-Abruzzese Seura ry  pidättää oikeuden tarvittaviin muutoksiin tässä ilmoitetuissa tiedoissa. 


