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Tekniset tiedot

Kohderyhmä
Kaikki golfia harrastavat ja golfista
kiinnostuneet nuoret ja aikuiset

Painos

Painopinta-ala 210 x 280 mm
Leikkuuvara: +3mm
Painomenetelmä: offsetrotaatio

Painopaikka

20.000 kpl.

Reusner, Tallinna

Päätoimittaja

Kustantaja

Mikko Suursalmi
mikko.suursalmi@krookmedia.fi

Krookmedia Oy
Nahkahousuntie 5
00210 Helsinki
Puh. (09) 7268 0180

Ilmoitusmyynti
Jerker Krook
jerker.krook@krookmedia.fi
puh. 040 566 3035

Ilmestymisaikataulu
Numero
1
2
3
4

Ilmestyy
vko 19
vko 23
vko 27
vko 36

Aineisto
23.4.
215.
18.6.
20.8.

Teema
Välineet ja golfmuoti
Kotimaan golf
Kesänumero
Matkailu

Ilmoituskoot ja -hinnat
Alennukset
Krookmedia myöntää mainos- ja mediatoimisto- sekä
vuosisopimusalennusta ostojen määrän mukaisesti.

Ilmoitusvaraus ja sitovuus
2/1 s.
420 x 280 mm
3.600 EUR

1/1 s.
210 x 280 mm
2.800 EUR

1/2
210 x 140 mm
1.500 EUR

1/2 s. pysty
105 x 280 mm
1.500 EUR

MÄÄRÄPAIKAT
1/1 s. takansi
210 x 280 mm
3500 EUR
1/3 s. pysty
70 x 280 mm
1.150 EUR

1/4 s. laatikko
105 x 140 mm
950 EUR

1/4 s. vaaka
210 x 70 mm
950 EUR

1. tai 2. aukeama
3.950 EUR

Tiedostomuodot
.PDF, .JPG, .TIFF, .EPS Tiedostoihin +3-5mm leikkuuvara.

Aineistotoimitukset
Sähköpostilla: ilmoitukset@krookmedia.fi
Postitse: Krookmedia Oy (Fore), Nahkahousuntie 5, 00210 Helsinki

Ilmoitukset varataan Krook Medialta joko puhelimitse
tai kirjallisesti. Krook Media lähettää jokaisesta
varauksesta kirjallisen vahvistuksen, jonka jälkeen
varaus on asiakasta sitova.

Peruutukset
Peruutus on tehtävä viimeistään kaksi viikkoa ennen
ilmestymispäivää. Määräajan jälkeen tehdystä
peruutuksesta veloitetaan aiheutuneesta vahingosta
50% ilmoituksen hinnasta. Jos varattuun ilmoitukseen
ei toimiteta aineistoa, eikä sitä ole peruutettu,
veloitetaan 80% ilmoituksen hinnasta.

Force Majeure
Lehden julkaisuvastuu ilmoituksista rajoittuu
korkeintaan ilmoitushinnan tapauskohtaiseen
tarkistamiseen tai ilmoituksen uudelleenjulkaisuun.

Reklaamaatiot
Huomautukset ja reklamaatiot on tehtävä kirjallisesti 7
päivän kuluessa ilmoituksen julkaisemisesta.
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Foregolf.fi
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Kanava kaikille golfin harrastajille
Tarjoamme lehden ja sivuston yhdistelmänä kokonaisuuden, jossa perinteisen
printtijournalismin ja modernin digitaalisen viestinnän parhaat puolet yhdistetään
nykyaikaiseksi kokonaisuudeksi.
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Mahdollisuus nopeisiin uutispäivityksiin ja sisällön jakamiseen
Videoiden jakamiselle oivallinen alusta
Blogimuotoinen, vaihtuva, monipuolinen kirjoittajakunta
Vakiobanneripaikat ja brändätyt sisällöt
FORE!-lehti ilmestyy sivustolla digitaalisena noin 3 viikkoa paperin
julkaisun jälkeen
Facebook, Twitter, Instagram

Banneripaikat
1. Paraatipaikka 200€/vko
Koko 1110 x 168 px

2. Perusbanneri 150€/vko
Koko 728 x 90 px

3. Boksi 100€/vko
Koko 300 x 200 px
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