TPS JUNIORIJÄÄKIEKKO RY
TPS Juniorimatrikkeli 2019–2020 / Mediatiedot
TPS Juniorijääkiekko julkaisee vuosittain laadukkaan matrikkelin.
Kirja ilmestyy vuoden 2019 lopulla ja on noin 220-sivuinen,
pehmeäkantinen sekä liimasidottu.
Kirja sisältää mittavan
paketin hyötytietoa
junioreiden perheille
seuran toiminnasta ja
toimintatarpeista.
Siinä esitellään kaikki
kauden joukkueet, niiden
kokoonpanot ja toimihenkilöt.
Koska kirja on samalla
seuran ja joukkueiden
varainkeruuhanke,
sisältää se myös
runsaasti mainoksia.
Ostamalla mainoksen
kirjasta, tuet juniorityötä
seurassa ja erityisesti
valitsemasi joukkueen
toimintaa kuluvalla
kaudella. Matrikkeli on
merkittävä osa joukkueiden
varainkeruuhankkeista.
Tee hyvä päätös ja tue
arvokasta juniorityötä.
Mallisivut ovat vuoden 2018–2019 matrikkelista.

TPS JUNIORIJÄÄKIEKKO RY
TPS Juniorimatrikkeli 2019–2020 / Mediatiedot
Aineisto-ohjeet
Aineistovaatimus:
• Painovalmis pdf-tiedosto arkkipainoasetuksin
leikkuumerkit ja 3 mm bleedit.
• PDF-tiedostoon pitää ehdottomasti olla
sisällettynä kaikki siihen linkitetty materiaali
(fontit, kuvat, logot, jne.)
1/1-sivu
150 x 220 mm
+ 3 mm bleedit
Hinta:
Mustavalkoinen 350 €
Nelivärinen
450 €
1/2-sivu
150 x 108 mm
+ 3 mm bleedit
Hinta:
Mustavalkoinen 220 €
Nelivärinen
320 €
1/4-sivu pysty / vaaka
P: 73 x 108 mm
V: 150 x 50 mm
+ 3 mm bleedit

• 4-värisessä ilmoituksessa määritä kaikki
elementit prosessiväreinä (CMYK).
• Kuvaresoluutio vähintään 300 dpi.
• Nimeä ilmoitus niin, että siitä selviää
ilmoittaja ja ilmoituskoko esim.
SportService_150x108.pdf

Aineistotoimitus:

• Lähetä valmis pdf-tiedosto osoitteeseen
matrikkeli@tps-juniorit.net viimeistään
15.9.2019 mennessä.
• Kirjoita viitteeksi joukkue, jolle ilmoitus on
annettu sekä ilmoituksen antajan nimi
esim. C01 1/SportService
Määräpaikka 1/4-sivu
150 x 50 mm
+ 3 mm bleedit
Ainoa ilmoitus joukkueaukeamalla
Hinta:
Nelivärinen 240 €

Hinta:
Mustavalkoinen 150 €
1/8-sivu
73x 50 mm
+ 3 mm bleedit
Hinta:
Mustavalkoinen 120 €

Aukeama vuoden 2018–2019 matrikkelista

TPS JUNIORIJÄÄKIEKKO RY
TPS Juniorimatrikkeli 2019–2020 / Ilmoitussopimus
Rastita haluamasi ilmoituskoko:
___ Määräpaikka joukkuesivulla ___________ 240 €
___ 1/4-sivu vaaka 150 x 50 mm, neliväri
___ 1/1-sivu mustavalkoinen 150 x 220 mm ___ 350 €
___ 1/1-sivu nelivärinen 150 x 220 mm _______ 450 €
___ 1/2-sivu mustavalkoinen 150 x 108 mm ___ 220 €
___ 1/2-sivu nelivärinen 150 x 108 mm _______ 320 €
___ 1/4-sivu vaaka 150 x 50 mm ____________ 150 €
___ 1/4-sivu pysty 73 x 108 mm ____________ 150 €
___ 1/8-sivu vaaka 73 x 50 mm _____________ 120 €

Rastita aineisto:
___ painovalmis ilmoitusaineisto
___ ilmoitus otetaan
vanhasta kirjasta kaudelta
20_____- 20_______
sivunumero________
(Huomioi vanha koko ja värisyys/
uusi koko ja värisyys)
___ ladottava teksti ja logo
___ varattu-teksti

Aineisto toimitetaan viimeistään 15.9.2019 mennessä osoitteeseen matrikkeli@tps-juniorit.net
Ilmoitus laskutetaan lokakuussa 2019. Yrityksen tietoja käytetään vain laskutukseen, eikä niitä luovuteta ulkopuolisille tahoille.

Yritys/ilmoittaja ______________________________________________________________________
Y-tunnus ____________________________________________________________________________
Yhteyshenkilö ________________________________________________________________________
Yhteyshenkilön email ___________________________________________________________________
Yhteyshenkilön puh. ___________________________________________________________________
Laskutusosoite ________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
Paikka ja aika _________________________________________________________________________
Allekirjoitus ___________________________________________________________________________

Ilmoituksen hankkija ____________________________________________________________________
Joukkue _____________________________________________________________________________

