Jäähalli, Rinnakkaistie 1, 65350 Vaasa, 040 7689 057, toimisto@juniorsport.fi

VAASAN SPORTIN JUNIORIT RY:N VUOSIKIRJA
KAUDELLA 2017 / 2018
Vaasan Sportin Juniorit ry julkaisee kaudelta 17/18 vuosikirjan, jossa kerrotaan sen kauden toiminnasta sekä esitellään kaikki
juniorijoukkueet valokuvin. Vuosikirjan tarkoituksena on ensisijaisesti esitellä Vaasan Sportin junioritoimintaa juniorikiekon
hyväksi, mutta samalla on tarkoitus kerätä varoja toiminnan rahoitusta varten kannatusilmoituksien muodossa.
Vuosikirja jaetaan kaikille Vaasan Sportin junioreille sekä juniorityöskentelyssä mukana toimiville, yhteensä n. 600 juniorille ja
heidän vanhemmilleen. Ilmoituksen antaneille yrityksille lähetetään vuosikirja laskutuksen yhteydessä. Tämän lisäksi vuosikirjaa
jaetaan eri puolille Suomea jääkiekkoseuroille. Vuosikirja painetaan helmikuussa 2018 ja se on jaossa koko seuraavan kauden.

VUOSIKIRJAN KOKO:
VUOSIKIRJAN PAINATUS:
VUOSIKIRJAN PAINOS:
ILMOITUKSIEN HINNAT:
Huom! Kaikki ilmoitukset
värillisinä joka sivulle.

A4, n. 60 sivuinen
Offset-painatus
1000 kpl
1/1-sivu
190 x 260 mm
½-sivu
190 x 130 mm
¼-sivu
190 x 75, 95x130 mm
1/8-sivu
95 x 75 mm
Takasivu
190 x 260 mm (neliväri)
2. tai 3. kansi 190 x 260 mm (neliväri)

250 €
180 €
130 €
100 €
450 €
400 €

ILMOITUSSOPIMUS
Ilmoittajan nimi ja osoite + y-tunnus
Laskutusosoite ja sähköposti
Kontaktihenkilö

Ilmoituksen koko
1/1-sivu, 190 x 260 mm
½- sivu, 190 x 130 mm
¼- sivu, 190 x 75 mm
¼- sivu, 95 x 130 mm
1/8-sivu, 95 x 75 mm

Ei
ilmoitusta

puh.

Ilmoitusmateriaali
sama kuin ed. vuosikirjassa, jos ilm. oli värillinen
ohessa
sähköpostina: toimisto@juniorsport.fi
palautettava ilmoittajalle

Ilmoituksen hinta

(aineisto pdf-muodossa, jos mahdollista)

Huomautuksia

_______________________________________________________________________________________
Päiväys
Vaasan Sportin Juniorit ry:n yhteyshenkilö/joukkue
Ilmoittajan allekirjoitus
Tehdyt ilmoitussopimukset tulee toimittaa joukkueenjohtajan kautta toimistolle 15.12.2017 mennessä
kirjekuoressa.

Jäähalli, Rinnakkaistie 1, 65350 Vaasa, 040 7689 057 toimisto@juniorsport.fi

VAASAN SPORTIN JUNIORIT RY:S ÅRSBOK
FÖR SÄSONGEN 2017 / 2018
Vasa Sports juniorer publicerar en årsbok för säsongen 17/18. I den berättas om det gångna verksamhetsåret och i den finns alla
juniorlag avbildade. Avsikten med årsboken är i första hand att presentera Vasa Sports juniorverksamhet, men samtidigt är avsikten
att samla medel i form av understödsannonser för finansiering av verksamheten.
Årsboken delas ut åt Vasa Sports juniorer samt åt dem som är aktiva inom juniorverksamheten, tillsammans åt cirka 600 juniorer
med föräldrar. De företag som gett understödsannonser får årsboken i samband med fakturan. Dessutom delas årsboken ut åt
ishockeyföreningar runtom i Finland. Årsboken trycks februari 2018 och den delas ut under hela säsongen.

ÅRSBOKENS FORMAT:
ÅRSBOKENS TRYCKNING
ÅRSBOKENS UPPLAGA:
ANNONSPRISER:
Obs! Alla annonser med färg
till alla sidor.

A4, c. 60-sidig
Offset-tryckning
1000 st
1/1-sida
½-sida
¼-sida
1/8-sida
Pärm (baksida)

190 x 260 mm
190 x 130 mm
190 x 75, 95x130 mm
95 x 75 mm
190 x 260 mm (färg)
Sid 2 e. nästsista sidan 190 x 260 mm (färg)

250 €
180 €
130 €
100 €
450 €
400 €

ANNONSAVTAL
Annonsörens namn och adress + FO-nummer
Faktureringsadress och e-post
Kontaktperson

Annonsens storlek
1/1-sida, 190 x 260 mm
½- sida, 190 x 130 mm
¼- sida, 190 x 75 mm
¼- sida, 95 x 130 mm
1/8-sida, 95 x 75 mm

Ingen
annons

tel.

Annonsmaterialet
samma som i f. årsbok, om annonsen var färg
bifogat
som e-post: toimisto@juniorsport.fi
returneras till annonsören

Annonsens pris

(material i pdf-format, om möjligt)

Anmärkningar

_______________________________________________________________________________________
Datum
Vaasan Sportin Juniorit ry:s kontaktperson/lag
Annonsörens underskrift
Annonsavtalen bör via lagledaren returneras i kuvert till kontoret senast den 15.12.2017.

