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Yhteystiedot

Mediakortti 2017

Ilmoitushinnat Alennukset

Tekniset tiedot

Aineistovaatimus

Ilmoituskoot

Lehden julkaisija  Saksanpaimenkoiraliitto ry.
   Järvihaantie 16
   01800 KLAUKKALA
   Puh. 045 316 9880
   spl.toimisto@spl.fi
Päätoimittaja  Teppo Uotinen
Vastaava päätoimittaja Laura Koistinen 
   SPL ry:n pj 
   puh. 040-704 0113
   Toimituksen osoite  
   Saksanpaimenkoiralehti
   Teppo Uotinen
   puh. 045 183 1143
   lehti@spl.fi
Mediamyynti  Saarsalo Oy
   Mikko Salmensuo
   puh. 044 777 5112
   mikko.salmensuo@saarsalo.fi

Etu- tai takasisäkansi         750 €
1/1 sivu                590 €
½                           395 €                
¼                            295 €
1/8                        195 €
Maksuehto    14 päivää netto

Lehden koko    A4 
Ilmestyminen  8 numeroa vuodessa,
   joista kaksi kaksoisnumeroa
Värisyys  4/4 väriä
Painos   4500 kpl
Rasteritiheys  70 linjaa/tuuma
Painomenetelmä  arkkioffset
Painopaikka  Eura Print Oy
   Antinkuja 1
   PL 5
   27511 Eura
Painon yhteyshenkilö Sanna Suominen 
   puh. 040 740 3965

Valmis digitaalinen aineisto painotyötä varten: 
Painovalmis PDF-tiedosto, kuvat korkearesoluutio 
(250–300 dpi) CMYK- tai RGB-kuvia. Kaikki
kirjasimet mukaanliitettyinä (Embed All Fonts). 
Kysy tarvittaessa tarkemmat ohjeet ennen aineiston 
lähettämistä, lehti@spl.fi tai Teppo Uotinen, 
puh. 045 183 1143.
Valmistamme ilmoituksen tarvittaessa asiakkaan oh-
jeen mukaan. Suunnittelupalvelusta erillinen korvaus 
sopimuksen mukaan. Lehti omistaa valmistamansa 
ilmoitusaineiston.

Keskiaukeama   395 x 267 mm
   (tai 420 x 297 mm ilman
   marginaalia)
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 65 mm vaaka
1/8 s.    90 x 65 mm
1/16 s.    90 x 30 mm

Mainostoimistoille 15 % niiden tilaamille normaali-
hintaisille ilmoituksille. 
Mainostoimistokorvaus lasketaan toistoalennuksen 
jälkeen. 
Toistoalennus saman ilmoituksen toistosta 15 %. 
Ilmoitustilavaraukset jätettävä samalla kertaa.
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Maksun saaja

Ilmoitusten peruutus

Reklamaatiot

Ilmestymisaikataulu 2017  

Mediakortti 2017

Muuta

Lehden tausta ja tarkoitus

Maksun saaja  Saksanpaimenkoiraliitto ry.
Tilinumero FI33 8000 1900 3090 31 Danske Bank

Ilmoitusten peruuttaminen kirjallisesti aineistopäivään
mennessä. Tämän jälkeen peruutetuista veloitetaan 50 
% ilmoitushinnasta.

Kirjallisesti 7 päivän kuluessa lehden ilmestymisestä. 
Lehden vastuu virheistä tai ilmoituksen poisjäämisestä 
rajoittuu enintään ilmoitushinnan palautukseen.
Lehti ei vastaa
• ilmoituksen asuun tulleesta virheestä, joka koituu 
lehdelle toimitetusta puutteellisesta tai virheellisestä 
aineistosta, epäselvästä käsikirjoituksesta, puhelimitse 
annetusta  ilmoituksesta, kieli- tai käännösvirheestä
• ilmoituksen poisjäämisen mahdollisesti aiheuttamasta
vahingosta mikäli poisjääminen johtuu ilmoittajasta, 
tilaajasta, mainostoimistosta tai ylivoimaisesta esteestä
• vedoksesta, jos ilmoittaja on vedoksen hyväksynyt 
sitä korjaamatta tai jos hän on laiminlyönyt vedoksen
palauttamisen kohtuullisessa määräajassa.
Lehti pidättää oikeuden olla julkaisematta ei-toivomi-
aan ilmoituksia. Ilmoituksen sisällön tulee olla lain, 
hyväntavan ja kauppatapasuositusten mukainen.

 Aineistopvm   Ilmestyy

nro 1 11.1 vko 7
nro 2 22.2 vko 14
nro 3 07.4 vko 20
nro 4/5 16.6 vko 30  Päänäyttely
nro 6 21.8 vko 39
nro 7/8 1.11 vko 49   Mestaruuskilpailut

Postin tulee olla leimattu viimeistään materiaalin-
jättöpäivänä. Mikäli lehteen lähetettävä aineisto on 
lähetetty materiaalinjättöpäivän jälkeen, aineisto siirtyy 
automaattisesti seuraavaan lehteen.

Otamme vastaan kirjoituksia ja kuvia sitoumuksetta, 
mutta emme vastaa materiaalista, jota ei ole tilattu. 
Toimitus pidättää oikeuden lyhentää, otsikoida ja käsi-
tellä lähetettyjä kirjoituksia.
Lähettäessäsi kuvia toimitukseen liitä kuvaan kuvan 
omistajan/ottajan nimi ja yhteystiedot. Mikäli haluat, 
että lähettämäsi aineisto palautetaan, liitä mukaan 
riittävällä postimaksulla varustettu kirjekuori. Toimitus 
ei vastaa kuvien säilyttämisestä.
Materiaalia lehdestä lainattaessa (päätoimittajan luval-
la) on lähde sekä kirjoittajan nimi mainittava.

Saksanpaimenkoiraliitto ry. toimii koko saksanpaimen-
koiraharrastuksen keskusjärjestönä Suomessa tarjoten 
harrastajille monenmuotoisia tapahtumia:
erikoisnäyttelyitä, pentukatselmuksia, jalostustarkas-
tuksia, kokeita, harjoitusiltoja, koulutusleirejä, kasvat-
tajapäiviä ym. Liiton julkaisema Saksanpaimenkoira on 
Suomen suurimman yhden rodun järjestön lehtenä jo 
yli 50-vuotias ja varmasti yksi luetuimmista rotujärjes-
töjulkaisuista.
Saksanpaimenkoira-lehti peilaa hyvin sitä mikä on 
milloinkin keskeistä liiton toiminnassa, se kertoo myös 
kenttien ja alaosastojen kuulumiset. Lehdestä saat tie-
toa koiran hoidosta yleensä sekä koulutuksesta (kuin-
ka, koska, missä) sekä muusta ajankohtaisesta.
Lehti on tiedotuskanava ulospäin, ulkomaille ja rotua 
tuntemattomille, mutta se on myös ikkuna, josta liittoa 
ja sen toimintaa tarkkaillaan. Lehden ensisijainen teh-
tävä on olla alituiseen kehittyvä tiedonvälittäjä, mutta 
samalla myös koko koiraharrastuksen kontaktipinta ja 
yhdysside. Se on jäsenlehti, jonka saavat saksanpaimen-
koiraliiton jäsenet, pieneläinklinikat,
varuskunnat, rajavartiopisteet ja sitä jaetaan maan suu-
rimmissa koiratapahtumissa.
Jokaisessa lehdessä on vakiopalstoina toimintakalenteri,
puheenjohtajan sanat, junnupalsta, Mitä•Missä•Mil-
loin -palsta, koekalenteri sekä myydään/ostetaan/seka-
laista rivi-ilmoitukset. 
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