KARJIS - MEDIAKORTTI
2017 ilmestymisaikataulu ja materiaalipäivät:

Lehtitoimikunta:

NRO 1 ilmestyy maaliskuussa (VK 12), aineistot 27.2. mennessä

NRO 3 ilmestyy syyskuussa (vk 38), aineistot 28.8. mennessä

Päätoimittaja ja taittaja:
Minkeli Welling
Mestarinkatu 9 c 3
15800 Lahti
rotikarjis@gmail.com

NRO 4 ilmestyy joulukuussa (VK 50-51),
aineistot 20.11. mennessä.

Lehtitiimi:
Aino Kinnunen, Niina Kälvinmäki

NRO 2 ilmestyy kesäkuussa (VK 24), aineistot 22.5. mennessä

KAIKKI MATERIAALI OSOITTEESEEN karjislehti@gmail.com
Jutut:
Toimitus pidättää oikeuden lyhentää juttuja ja muokata
tekstiä. Juttujen tulee olla .doc, .rtf tai .txt -muodossa. Älä
lähetä juttujen mukana julkaistavia kuvia liitettynä esim. wordtiedostoon vaan lähetä ne omina kuvatiedostoinaan.
Jos jutun yhteydessä ei ole kuvia, taittaja voi kuvittaa jutun
”arkistokuvilla” ellei tätä erikseen kielletä.
Jutun lähettäjä voi myös pyytää vedosta jutustaan ennen
julkaisua.
Kuvat:
Digitaalisten kuvien tulisi olla mahdollisimman suuria (ei
kuitenkaan RAW-muotoisia). Lehdessä kuvien resoluutio on
300 dpi. Jotta kuvasta saadaan riittävän suuri, kuvan ehdton
alamitta on 600 x 600 px.
Resoluutiomuutos voidaan tehdä taitossa. Taittaja voi rajata
kuvia, ellei sitä erikseen kielletä. Jos lehteen lähetettyjä kuvia
ei saa käyttää muualla kuin tietyn jutun yhteydessä, on asiata
mainittava kuvien lähettämisen yhteydessä.
Lähetä kuvat koirista varustettuna kuvaajan nimellä. Kuvia
voidaan käyttää myös yhdistyksen kotisivuilla ja muussa
yhdistyksen materiaalissa.
Aineistojen lähettämisestä:
Aineisto lähetetään KARJIS-lehden sähköpostiin
karjislehti@gmail.com.
Skannattavien kuvien ja muiden ”ei-sähköisessä” muodossa
olevien materiaalien lähettämisestä sovitaan eriksen päätoimittajan kanssa. Otathan huomioon tekijänoikeuslain.
Maksuttomat ilmoitukset jäsenille:
In Memoriam, viennit, tuonnit, valiot, koulutustunnukset
ja luokanvaihdot, kuvan kera. Seniorionnittelut: 10v. ja
sitä vanhempien karjisten kuvalliset syntymäpäiväilmoitukset.
Toimitus pitää oikeuden päättää ilmoitusten koosta.

ILMOITUSHINNASTO

Kuvat sis. hintaan, jäsenalennus -50 %
Koko
Leveys x korkeus
hinta
1/1 sivu

174 mm x 260 mm

102 €

1/2 sivu

174 mm x 128 mm tai
85 mm x 260 mm

51 €

1/3 sivu

174 mm x 84 mm

34 €

1/4 sivu

85 mm x 128 mm

25,50 €

1/6 sivu

85 mm x 84 mm

17 €

1/8 sivu

85 mm x 61 mm

12,25 €

Mainokset mielellään valmiina pdf- tai jpg-muodossa. Minimiresoluutio 300 dpi. Tarvittaessa taittaja voi valmistaa
ilmoituksen, jos aineisto tulee vähintään kahta viikkoa
ennen viimeistä aineistopäivää. Epäselvissä tapauksissa
kysy neuvoa toimitukselta.
Lähetä kuitti maksustasi toimitukselle lehden aineistopäivään mennessä.
Lehdessä julkaistaan
ainoastaan etukäteen maksetut mainokset.

Ilmoitukset maksetaan tilille:
IBAN: FI81 6601 0001 0016 76
BIC: AABAFI22
Saajaksi:
Suomen Australiankarjakoirat ry

