ARVOISA YHTEISTYÖKUMPPANI
Suomen Ajokoirajärjestö on Suomen suurin koirarotujärjestö, jonka jäsenmäärä on noin 9.000 henkilöä.
Järjestössämme on mukana paljon aktiivisia metsästyksen, eränkäynnin ja koiraharrastuksen vaikuttajia.
Puhdasrotuisia ajokoiria arvioidaan olevan Suomessa noin 35000 – 40000 hännänhuiskuttajan verran.

ILMOITUSHINNAT

AJOKOIRAMIES-LEHTI
Ilmestyy kuusi kertaa vuodessa. Sivumäärä vaihtelee
lehdessämme numeroittain 80–100 sivun välillä.
Lehden painopaikka on Grano, Kuopiossa.
Tehdyn lukijatutkimuksen mukaan 98 % jäsenistös
tämme lukee lehden kannesta kanteen ja useat jopa
moneen kertaan. Tavallista on myös, että lehti taltioidaan sitä varten suunniteltuun kansioon ja mielenkiintoisiin artikkeleihin palataan jopa vuosien päästä.
Lehden painosmäärä on 8 500 kpl.

ILMESTYMISAJANKOHDAT
Tammi-, maalis-, touko-, elo- ja lokakuun lopussa
sekä ennen joulua.
Ilmoitusten ja mainosten on oltava perillä ilmesty
miskuukautta edeltävän kuun loppuun mennessä,
paitsi joulukuun numeroon 20.11. mennessä.

LEHDEN KOKO
Sivukoko 172 x 250 mm. Kokonaan nelivärinen.

Yrityksille ja seuroille:
4-väri
1/1 (172 x 250 mm)
1/2 (172 x 125, 86 x 250 mm)
1/4 (86 x 125, 172 x 62 mm)
1/8 (43 x 62, 86 x 31 mm)
Musta-valko 1/1 (172 x 250 mm)
1/2 (172 x 125, 86 x 250 mm)
1/4 (86 x 125, 172 x 62 mm)
1/8 (43 x 62, 86 x 31 mm)
rivi-ilmoitus (73 x 11 mm)
Jäsenille kennel- ja jalostusilmoitukset:
4-väri
1/1 (172 x 250 mm)
1/2 (172 x 125, 86 x 250 mm)
1/4 (86 x 125, 172 x 62 mm)
1/8 (43 x 62, 86 x 31 mm)
uusi valioilmoitus 18 euroa
rivi-ilmoitus (73 x 11 mm)
Musta-valkoilmoituksille sama hinta.

LEHDEN ILMOITUSMYYNTI / TOIMITUS
535 €
295 €
200 €
150 €
400 €
220 €
145 €
116 €
64 €
150 €
80 €
40 €
25 €
15 €

Ilmoitusten julkaisemisen edellytyksenä on, että
erääntyneitä laskuja ei ole maksamatta.
Ilmoitukset laskutetaan lehden ilmestyttyä.

AINEISTO
Ilmoitusaineiston suositeltavin aineistomuoto on
painovalmis pdf-tiedosto. Leikkausvarat 3 mm.

Lehden päätoimittaja Sakari Poti
Puh. 0400 428 097, 040 757 7579
Sähköposti: sakari.poti@gmail.com
Suomen Ajokoirajärjestön toimisto:
Avoinna 10-14
Toimistosihteeri Jaana Leppiaho, puh. 044 3110 330
Sähköposti: saj.fsk@dnainternet.net
Osoite: Uusikatu 57-59, 90120 Oulu
Ilmoitusaineistot toimitetaan sähköpostiosoitteella:
aineisto @ yippee.fi

ALENNUKSET
Toistoalennus 10 %
Vuosisopimusalennus 20 %
Jäsenalennus 40 % myönnetään seurajäsenille koira
harrastukseen kiinteästi liittyviin ilmoituksiin (esim.
kokeet ja näyttelyt). Alennus on 50 %, jos ilmoitus
sisältää vain tekstiä. Jäsenalennus ei koske varusteilmoituksia.
Jos ilmoitus saapuu määräpäivän jälkeen, jäsenalennus putoaa puoleen eikä toimitus takaa, että ilmoitus
ehtii lehteen.

www.ajokoirajarjesto.fi

