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Kokkola elokuu 2020

Tervehdys urheilun ja liikunnan ystävä!
Keski-Pohjanmaan Urheiluväen Joulu –lehti ilmestyy marraskuun puolivälissä jo 67. kerran!
Lehti on ilmestynyt siis säännöllisesti vuodesta 1964. Keplin julkaiseman lehden tehtävänä on alusta alkaen
levittää urheiluun ja liikuntaan liittyviä myönteisiä arvoja ja innostusta maakunnallisin maustein.
Urheiluväen Joulu -lehti kertoo urheilun ja liikunnan ajankohtaisista aiheista kuten urheilijoista,
valmentajista, kunto- ja terveysliikunnasta, seuratoiminnasta ja alueemme urheilu- ja liikuntatapahtumista.
Myös maakunnan urheilun historiaa tuodaan sopivalla tavalla esille.
Elämme koronasta johtuen hyvin poikkeuksellisia aikoja. Uskomme hyvän toiminnan jatkuvuuteen.
Tukemalla lehden julkaisemista olette yrityksenä samalla mukana kehittämässä ja turvaamassa
keskipohjalaisen liikunnan ja urheilun tulevaisuutta.
Lehden julkaisemisen on mahdollistanut liike- ja yrityselämän merkittävä taloudellinen tuki ilmoitusten
muodossa. Myös urheilukirjoittajien työpanos lehden lukuarvon osalta on merkittävä.

Käännymme kunnioittavasti Teidän puoleenne toivomuksella, että olisitte sopivalla tavalla
mukana tämänkin vuoden julkaisussa. Ilmoitushintoihin ei ole tullut viime vuodesta muutoksia.
Uutuutena ilmoituksiin sisältyy ylimääräisiä lehtiä, joita voi jakaa esim. henkilökunnalle tai
yhteistyökumppaneille! Lisäksi lehti julkaistaan viime vuosien tapaan myös nettisivuillamme. Viime
vuoden julkaisuun pääset tutustumaan tästä linkistä:
https://indd.adobe.com/view/2ebdae6b-324c-44ce-bd3b-73acac5ec9fc
Ilmoitushankkijamme Riikka Ronko, gsm. 050-583 7535, riikka@pikkuapulaiset.fi, ottaa teihin yhteyttä
viikosta 35 (24.8.2020) alkaen. Lehden ilmoituskoot ja –hinnat liitteenä.
Lehti on nelivärinen. Lehden painosmäärä on 2000 kpl. Lehden sivukoko on A 4. Lehti ilmestyy viikolla 46.
Ilmoitusmateriaalin pyydämme toimittamaan perjantaihin 2.10.2020 mennessä osoitteella:
riikka@pikkuapulaiset.fi ja Cc toimisto(a)kepli.fi
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Keski-Pohjanmaan

URHEILUVÄEN JOULU 2020
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 4 lehteä

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

LOGO 60 mm x 35 mm
(1-väri) HINTA 75 €
SISÄLTÄÄ 2 LEHTEÄ

