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Cavalier-lehti
on Suomen Cavalier kingcharlesinspanieliyhdistys ry:n julkaisu, joka
ilmestyy neljä kertaa vuodessa. Lehti toimii Cavalieryhdistyksen virallisena tiedotuskanavana ja palvelee jäseniään informoimalla ajankohtaisista asioista. Lehti tarjoaa ohjausta koiran ruokintaan, harrastuksiin sekä cavalierin omistajan arkeen.
Kasvattajia lehti palvelee jakamalla ajankohtaista tietoa ja tutkimustuloksia jalostus-, kasvatus- ja terveysasioista. Lisäksi lehdessä julkaistaan näyttely- ja kilpailutuloksia, lukijoiden ajatuksia ja tarinoita sekä
raportoidaan yhdistyksen jäsenistölleen järjestämistä monipuolisista
tapahtumista. Cavalierlehdelle on ominaista, että se säästetään ja sen
mielenkiintoisiin artikkeleihin palataan pitkienkin aikojen päästä.
Cavalier kingcharlesinspanieli on ihastuttava kääpiökoira, joka on
vakiinnuttanut paikkansa Suomen suosituimpien koirarotujen joukossa. Uusia pentuja rekisteröidään vuosittain hieman alle 500. Cavalieryhdistyksen jäsenmäärä ja lehden lukijakuntaa oli vuonna 2018
noin 1500.
1. YHTEYSTIEDOT
Lehden julkaisija:		
Suomen Cavalier kingcharlesin			spanieliyhdistys ry
Osoite: 		
SCKCSY ry/Jaakko Lehessaari
			
Juhannuspolku 4 B, 02200 ESPOO
Internet:			www.cavalieryhdistys.com
Vastaava päätoimittaja:
Jaakko Lehessaari
Päätoimittaja:
Kirsi Stenvall
Toimituspäällikkö:		
Kati Holm
Toimitussihteeri/ taitto
Sebastian Stenvall
2. ILMOITUSMYYNTI

Ilmoitusmyynti:		
Puhelin:			
Sähköposti:		

Jaakko Lehessaari
p. 040 538 9376
jaakko.lehessaari@cavalieryhdistys.com

3. TEKNISET TIEDOT

Lehden koko:		
A4
Painopinta-ala:
A4
Paperin laatu:		
Kansi: GalerieArt Gloss 115 g
			
Sisus: G-print 90 g
Värisyys:			4/4
Sidonta:			Stiftattu
Painopaikka: 		
FORSSA PRINT, Forssa

4. AINEISTON TOIMITUS
Aineiston toimitus:
cavalierlehti@cavalieryhdistys.com
Jäsenten valmiit 		
Mieluiten .tiff- tai .eps -muodossa
ilmoitukset:		
.psd- tai taittotiedostoina (Indesign),
			fontit mukaan
			Word-tiedostona (.doc), ilmoituksen
			kuvat toimitettava erikseen
Jäsenten toimittamat
Skannaus mieluiten 300 dpi resoluutiokuvatiedostot:
ta käyttäen. Värilliset kuvat mieluiten
			
tiff- muotoon, mustavalkoiset greysca			le/harmaasävy-muotoon tallennettuna.
			Digikameralla otetut kuvatiedostot
			alkuperäisinä tiedostoina. Kuvaajalta
			
pitää olla lupa kuvan julkaisemiseen.
			
Kuvan mukaan kuvaajan nimi. Paperi			
versioina lähetetyt kuvat palautetaan,
			
jos kuvan mukana on postimerkillä ja
			palautusosoitteella varustettu kirje			kuori.
Kaupalliset ilmoitukset:
PDF-tiedostoina. CMYK tai greyscale.
			
300 dpi. Fontit mukaan.
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5. ILMOITUSHINNAT
Ilmoitushinnat jäsenille 1.1.2019 alkaen:
4-värinen:
valmis
tehdään
1/1 sivu (A4)		
50,-		
65,1/2 sivu (A5)		
30,-		
45,1/4 sivu			20,-		35,In Memoriam		
ilmainen (toimitus voi tehdä muutoksia)
			
1/8 s. (88 x 55 mm)		
Uudet valiot		
ilmainen max 2 kertaa
			
(Fi Mva, Fi Ava, C.I.B.) 1/4 s.			
			
vaaka 179 x 86 mm
			
pysty 88 x 130 mm
Golden Oldies		
ilmainen (toimitus voi tehdä muutoksia)
			
1/4 s. (88 x 130 mm)
Jäsenten jouluilmoitusten hinnat samat kuin muidenkin
			ilmoitusten hinnat
Kaupalliset ilmoitukset
Pyydä tarjous ilmoitusmyynniltä
			jaakko.lehessaari@cavalieryhdistys.com

6. MAKSUN SAAJA JA MAKSUEHDOT
Maksun saaja:		
Suomen Cavalier kingcharlesinspanieli			yhdistys ry.
Tilinumero SCKCS ry. :
FI9041080010342551
			
BIC ITELFIHH / SCKCS ry.
Maksuehdot:		
14 vrk netto

Cavalierlehti
jo yli 45 vuotta
cavalierien asialla

7. ILMOITUSTEN PERUUTTAMINEN
Ilmoituksen peruuttaminen on mahdollista ko. lehden aineiston viimeiseen jättöpäivään asti. Peruutus tehdään sähköpostitse osoitteeseen cavalierlehti@cavalieryhdistys.com.

8. REKLAMAATIOT
Ilmoitusten painoasua koskevat huomautukset on tehtävä 14 vuorokauden kuluessa lehden ilmestymisestä sähköpostitse osoitteeseen
cavalierlehti@cavalieryhdistys.com. Lehden korvausvelvollisuus rajoittuu korkeintaan ilmoituksen hintaan.

9. AINEISTOPÄIVÄT & ILMESTYMISAIKATAULU
N:o		Aineistopäivä		Ilmestyy
1/2019
4.2.2019			11.3.2019
2/2019
6.5.2019			10.6.2019
3/2019
5.8.2019			
9.9.2019
4/2019
4.11.2019			10.12.2019

