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Partners

www.rodeosnow.fifiFI
@rodeosnow #rodeosnowboarding
Krookmedia Publishing Oy www.krookmedia.fi

Nahkahousuntie 5 00210 Helsinki info@krookmedia.fi

n yhteistyökumppaneista.
Me emme puhu mainostajista, vaa
t kaikessa mitä teemme
Yhteistyökumppanimme näkyvä
erikseen. Kyse ei ole
ja jokainen paketti räätälöidään
vaan kokonaisratkaisusta
välttämättä vain sivusta lehdessä,
tapahtumat ja netti yhdessä
markkinointiasi ajatellen. Printti,
onaisuuden, jossa viestisi
paketissa muodostavat vahvan kok
ja tavoitellun kohderyhmän.
tavoittaa tehokkaasti haastavan

YEARBOOK
Kerran kaudessa ILMAISEKSI jaettava vuosikirja kokoaa kauden kovimmat ilmiöt yksiin kansiin. Vuosikirja on kestävää, pitkäkestoista luettavaa
ja vain parhaimmat kuvat pääsevät vuosikirjaan. Tämä on teos, jota taatusti säilytetään ja luetaan vielä monen vuoden kuluttua.
Vuosikirja on Suomen Lumilautaliiton virallinen kausijulkaisu.

KATSO ILMOITUSHINNAT SEURAAVALTA SIVULTA

SOsiaalinen media
Sosiaalinen media on toinen nimemme.

LUMILAUTAILUA
KEVYELLä
kierteellä
RODEO YEARBOOK

Talvikaudella Rodeo elää päivittäin Facebookissa, Instagramissa ja muissa sosiaalisen median kanavissa. Kaikki nämä ovat
täynnä nopeata sisältöä jokapäiväiseen kulutukseen.
Yhteistyökumppaninamme tarjoamme some-kanavien perusnäkyvyyden käyttöömme lehtimainoksen hinnalla. Me tiedotamme asiakkaidemme tapahtumista, tuoteista ja laskijoista
harrastajia puhuttelevalla tavalla.
Pidemmälle vietyä videosisältöä voidaan räätälöidä myös asiakkaan toiveiden mukaisesti, sovitaan tapauskohtaisesti.

2/1 aukeama
420 x 280 mm (+5 mm)
3.800 EUR

1/1 sivu
210 x 280 mm (+5 mm)
2.800 EUR
Takakansi 3.700 EUR

1/2 pysty
105 x 280 mm
(+5 mm)
1.700 EUR

Pitääksemme vuosikirjan selkeyden kurissa, myymme
seuraavia mainospaikkoja: aukeama / sivu / pysty puoli sivua.
Puolen sivun ilmoituspaikkoja rajattu määrä, varaa siis omasi ajoissa.
JULKAISUPÄIVÄMÄÄRÄ 1.2.2017
AINEISTODEADLINE 16.1.2016
TEKNISET TIEDOT JA AINEISTON TOIMITUS

RODEOSNOW.FI
Rodeon nettisivu kokoaa yhden katon alle kauden kaikki tapahtumat, ensi-illat, artikkelit (uudet ja vanhat), leffat, tuoteuutuudet ja ohjeet aloittelijoille.
Kun lumilautailija haluaa tietää mitä lumilautailussa on meneillään juuri nyt hän
tietää minne mennä.
Nettisisältöä voidaan räätälöidä myös asiakkaan toiveiden mukaisesti, sovitaan tapauskohtaisesti.
Paraatipaikka 250€ / week
728px x 90px
Panoraama 200€ /week
1110px x 168px
Boksi 150€ / week
300px x 200px

PAPERIN LAATU: 120g Luminova, kannet 250g Galerie Art
LEHDEN KOKO: 210 × 280 mm (ilmoituksiin +3mm leikkuuvara)
LEIKKUUVARA: +3mm
SIDONTA: liimasidottu
VÄRIT: 4/4 Cmyk
SKANNAUSRESOLUUTIO: 300 dpi
PAINOS: 15.000
KIELI: suomi
DIGITAALINEN AINEISTO: PDF (suositeltava)
AINEISTON TOIMITUS: ilmoitukset@krookmedia.fi
Postitse: Krook Media, Nahkahousuntie 5, 00210 Helsinki
AINEISTON MUKAAN VIITE: RODEO2015/16 ja
lähettäjän/ilmoituksen vastuuhenkilön yhteystiedot.
ILMOITUSVARAUSTEN PERUUTUS JA VASTUUT

Ilmoituksen peruminen 10 työpäivää ennen ko. lehden aineistopäivää. Mikäli ilmoitus perutaan tämän jälkeen, veloitamme
50 % ilmoitushinnasta. Rodeon vastuu ilmoituksen poisjäämisestä tai julkaisemisessa sattuneesta virheestä rajoittuu enimmillä ilmoitushintaan.

