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Aussi-lehti ilmestyy neljä kertaa vuodessa
© Copyright Australianterrierikerho ry. 

aussi-lehden toimitus Päätoimittaja Kirsi Kjäll
 Toimittajat Elina Alanen, Katriina Hautala
 Taitto Hanna Juuti

Materiaalin toimitusosoitteet postitse Kirsi Kjäll, Korvenojantie 2, 60550 Nurmo
	 sähköpostitse	 aussilehti@australianterrierikerho.fi

Lehden koko ja värisyys A4, 4-väri

Lehden painosmäärä 670 kpl

Lehden painopaikka Newprint Oy, Raisio

ilmoitusten koot Aukeama 2/1 420 x 297 + 3mm leikkuuvarat  (=426 x 303)
 1/1 sivu  210 x 297  + 3mm leikkuvarat  (=216 x 303)
 1/2 vaaka  210 x 120   + 3mm leikkuuvarat  (=216 x 123)
 1/2 pysty  82 x297  + 3mm leikkuvarat   (= 88 x 303)
 1/4 vaaka 210 x58  + 3mm leikkuuvarat  (=216 x 61)
 1/4 pysty 82 x 120  + 3mm leikkuuvarat  (=88 x 123)

ilmoitusten hinnat (2015) 1/1 sivu jäsen 22 € ei jäsen 50 €
 1/2 sivu jäsen 14,59 € ei jäsen 35 €
 1/4 sivu jäsen 10 € ei jäsen 20 €
 takakansi jäsen 84 € ei jäsen 170 €
 Kuvalliset C.I.B, FI MVA, onnittelut yli 10-vuotiaalle ja 
 muistoilmoitukset (1/4 sivu) ovat maksuttomia.

ilmoitukset maksetaan tilille FI09 2158 1800 0286 43, Australianterrierikerho ry
 Käytä viitenumeroa 52728 maksaessasi mainosta

Lehden ilmestymisajankohta ia  Lehti 1 ilmestyy maaliskuussa, aineistopäivä 1.2. 
aineistonjättö Lehti 2 ilmestyy kesäkuussa, aineistopäivä 1.5.
 Lehti 3 ilmestyy syyskuussa, aineistopäivä 1.8.
 Lehti 4 ilmestyy joulukuussa, aineistopäivä 1.11.

aineistovaatimukset Kuvien resoluutio tulee olla 300 dpi ja viivakuvien resoluutio vähintään 
 600 dpi lopullisessa koossa. Tiedostomuotona jpg tai tiff. 
 Muista kuvaajan nimi. Nimeä koirat virallisen kennelnimen mukaan.

 Teksti rtf- , doc- tai docx- tiedostona ilman muotoiluja. Muista kirjoittajan 
 nimi sekä mielellään myös ingressi ja pitkiin artikkeleihin väliotsikot. 

 Julkaisun koko on lehden puhtaaksi leikattu koko (A4, 210 x 297). 
 Leikkuuvarat ovat 3 mm yli puhtaaksileikkuun. Leikkuuvarat tehdään 
 ilmoituksen kaikkille reunoille, tarpeeton alue rajataan pois asemointi-
 vaiheessa. Tekstiä ja muita oleellisia elementtejä ei tule sijoittaa 10 mm 
 lähemmäksi puhtaaksileikkausta.
 Paperisia valokuvia rajata leikkaamalla vaan halutut rajaukset piirretään 
 kuvan taakse. Paperikuville ja muulle palautettavaksi halutulle materiaa-
 lille liitetään mukaan palautuskuori.
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