
Colliesanomat

Colliesanomat on Suomen Collieyhdistys ry:n neljä kertaa vuodessa ilmestyvä, 
kokonaan nelivärinen jäsenlehti, jonka keskimääräinen laajuus on 80 sivua. Lehden 
kohderyhmänä ovat collieiden ystävät vasta-alkajista kokeneisiin harrastajiin ja 
kasvattajiin. Jokaisessa numerossa julkaistaan Collieyhdistyksen virallisten tiedotteiden 
ja tulosten lisäksi artikkeleita kotimaasta ja ulkomailta. Suurin osa artikkeleista on varta 
vasten Colliesanomille toimitettuja. Lehteä kehitetään aktiivisesti jäsenistön toiveiden ja 
palautteiden perusteella. 
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Colliesanomat
Ilmoitushinnat ja toimitusehdot
Ilmoitushinnat 1.1.2020 alkaen. Laeista, asetuksista tai toimenpiteistä 
aiheutuvat kustannuslisäykset korottavat hintoja vastaavasti määräysten 
voimaantulohetkestä lukien. Hinnat euroissa.

Koko mm 4-väri Henkilöjäsenille

takakansi 210x240 300,00 120,00

2/1 s 420x297 420,00 70,00

1/1 s 210x297 210,00 45,00

1/2 s 190x130 30,00

1/4 s 92x130 20,00

Jos ilmoitus toistetaan muuttumattomana kalenterivuoden aikana ja
kaikki ilmoitukset varataan ensimmäisen julkaisukerran yhteydessä,
myönnetään toistoalennus 10 % kaikista ensimmäisen ilmoituksen
jälkeen julkaistavista ilmoituksista. Mainostoimistoalennus lasketaan
toistoalennuksella vähennetyllä hinnalla.

Vuosisopimusalennus 20%

Vuosisopimusilmoittaja sitoutuu ilmoittamaan vähintään neljässä 
peräkkäisessä lehdessä sovitulla ilmoituskoolla. Mainostoimistoalennus 
lasketaan vuosisopimusalennuksella vähennetyllä hinnalla.

Maksuehto
Ilmoitukset maksetaan etukäteen SCY:ntilille.

Ilmestymisaikataulu
Numero Aineistopäivä Julkaisuviikko

CS1 29.1. 11

CS2 29.4. 24

CS3 29.7. 37

CS4 28.10. 50

Ilmoituksen peruuttaminen
Mikäli ilmoitus peruutetaan aineistopäivän jälkeen, veloitetaan 30% 
ilmoitushinnasta.

Reklamaatiot
Kaikki hyväksytyt ilmoitukset pyritään julkaisemaan ko. lehdessä. Mikäli 
ilmoitusta ei tuotannollista tai muista toiminnallisista syistä (esim. lakko 
tai postin myöhästyminen) tai asiakkaasta johtuvasta syystä kuitenkaan 
voida julkaista, toimitus ei vastaa ilmoittajalle mahdollisesti aiheutuvista 
vahingoista. Muissa tapauksissa lehden vastuu ilmoituksen poisjäämisestä tai 
julkaisemisessa sattuneesta virheestä rajoittuu ilmoituksesta maksetun määrän 
palauttamiseen tai ilmoituksen uudelleenjulkaisemiseen. Huomautukset on 
tehtävä kirjallisena kahdeksan (8) päivän kuluessa ilmoituksen julkaisemisesta 
osoitteeseen: colliesanomat@collieyhdistys.fi

Yhteystiedot
Julkaisija
Suomen Collieyhdistys ry 
Finlands Collieförening rf
Tikkamäentie 6 A 22
80200 Joensuu
www.scy.fi
Y-tunnus: 1106321-8

Päätoimittaja
Amanda Mäkynen
colliesanomat@collieyhdistys.fi

Ilmoitusmyynti
colliesanomat@collieyhdistys.fi

Levikki
1 300 kpl

Tekniset tiedot
Lehden koko: 210x297 
Palstaleveys: 2/92 mm
Painopaikka: Euraprint Oy, Eura

Aineisto-ohjeet
Ilmoitukset suositellaan 
toimitettavaksi pdf-dokumentteina. 
Yksityiskohtaiset ohjeet 
ilmoitusmyynnistä.

Maksun saaja
Suomen Collieyhdistys ry
IBAN Fl21 5190 0520 0321 77
viiteumero 13


