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Kokkola 10.9.2018

Hyvä urheilun ja liikunnan vastaanottaja!
Keski-Pohjanmaan Urheiluväen Joulu –lehti ilmestyy jälleen marraskuun alussa!
Lehti on ilmestynyt säännöllisesti vuodesta 1964. Keplin julkaiseman lehden tehtävänä on levittää
urheiluun ja liikuntaan liittyviä myönteisiä arvoja ja innostusta.
Urheiluväen Joulu -lehti kertoo urheilun ja liikunnan ajankohtaisista aiheista kuten urheilijoista,
valmentajista, kunto- ja terveysliikunnasta, seuratoiminnasta ja tapahtumista. Myös maakunnan
urheilun historiaa on tuotu sopivassa suhteessa esille.
Tukemalla lehden julkaisemista yrityksenä olette mukana kehittämässä keskipohjalaista liikuntaa ja
urheilua. Keplin ”Liikuntaa yhdessä läpi elämän”-strategiassa painopistealueitamme ovat
seuratoiminta, lasten ja nuorten liikunta, aikuisliikunta, kuntayhteistyö, tapahtumatoiminta sekä
nuoren urheilijan urapolun tukeminen.
Yksi keskeinen painopisteemme lähivuosina on tukea nuoren urheilijan urapolkua tehostamalla
seura- sekä valmentaja- ja ohjaajakoulutusta, kehittämällä ja laajentamalla
urheiluakatemiatoimintaa niin Kokkolassa kuin maakunnassa yläkoulu- ja keskiasteen oppilaitosyhteistyön avulla.
Lehden toimittamisen on kautta lehden julkaisuhistorian mahdollistanut liike- ja yrityselämän tuki
ilmoitusten muodossa. Myös urheilukirjoittajien työpanos lehden lukuarvon osalta on merkittävä.

Käännymme kunnioittavasti Teidän puoleenne toivomuksella, että olisitte sopivalla
tavalla mukana tämänkin vuoden julkaisussa.
Uutuutena ilmoituksiin sisältyy ylimääräisiä lehtiä, joita voi jakaa esim. henkilökunnalle tai
yhteistyökumppaneille!
Ilmoitushankkijamme Risto Ala-Korpi, gsm.040-5117 360, risto.ala-korpi@sporttravel.fi ottaa teihin
yhteyttä viikosta 37 (10.9.2018) alkaen.
Lehti on kauttaaltaan nelivärinen. Lehden painosmäärä on 2300 kpl. Lehden sivukoko on A 4.
Lehti ilmestyy marraskuussa viikolla 45.
Lehden ilmoituskoot ja –hinnat liitteenä.
Ilmoitusmateriaalin pyydämme toimittamaan keskiviikkona 10.10.2018 mennessä
osoitteella: risto.ala-korpi(a)sporttravel.fi ja Cc toimisto@kepli.fi
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LIITTEENÄ ILMOITUSKOOT JA -HINNAT
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LIITE

KESKI-POHJANMAAN URHEILUVÄEN JOULU-LEHTI 2018
JOULULEHDEN ILMOITUSKOOT JA HINNAT:
ILMOITUSMATERIAALI 10.10.2018 MENNESSÄ SÄHKÖISESTI OS.risto.ala-korpi@sporttravel.fi

KOKOSIVU: 1/1-sivu (koko: 180 x 260 mm)
HINTA: 590 € (4-väri, kansi) tai 490 € (4-väri, sisäsivu) sis. 5-10 kpl
lehteä
PUOLISIVUA: ½-sivu (koko: 180 x 130 mm)
HINTA: 360 € (4-väri, sisäsivu) sis. 5-10 kpl lehteä

KOKO 1/8-sivu 88 x 65 mm
KOKO: ¼ -sivu 88 x 130 mm
HINTA: 190 € (4-väri)
SISÄLTÄÄ 3 lehteä
HINTA: 270 € (4-väri)
SISÄLTÄÄ 5 LEHTEÄ
KOKO 1/16-sivu 88 x 33 mm
HINTA: 110 € (4-väri)
SISÄLTÄÄ 3 lehteä

KOKO: LOGO
60 mm x 35 mm (1-väri)
HINTA: 70 €
SISÄLTÄÄ 2 lehteä

