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Cockerspanieli-lehti on Cockerspanielit ry:n julkaisema jäsenlehti, joka ilmestyy neljä 
kertaa vuodessa. Lehden levikki on 990 kpl. Lehden koko on B5 ja sivumäärä vaihtelee 
numeroittain. Lehden kaikki sivut ovat värillisiä. Lehdessä tiedotetaan ajankohtaisista 
tapahtumista cockerspanielimaailmassa. Jokaisessa numerossa on monipuolisesti omaa 
rotuamme koskevaa informaatiota.
Lehden teossa ovat mukana yhdistyksen eri toimikunnat, joten sisältö on monipuolista. 
Cockerspanieli julkaisee vuosittain useita kasvattaja- ja harrastajahaastatteluja, esittelee 
vuoden koirakot, valioituneet koirat ja kertaa tärkeimmät tapahtumat sanoin ja kuvin.

Aineistopäivät ja ilmestymisaikataulu 2018

1/2019 aineistopäivä 1.2., ilmestyy maaliskuussa
2/2018 aineistopäivä 1.5., ilmestyy kesäkuussa
3/2018/aineistopäivä 1.8., ilmestyy syyskuussa
4/2018 aineistopäivä 1.11., ilmestyy joulukuussa

Aineiston toimittaminen sähköpostiosoite: 
cockerspanielilehti@gmail.com
Huom! Kun lähetätte materiaalia sähköpostiin, otsikoikaa viesti 
selkeästi niin, että heti otsikosta käy ilmi, mihin viesti liittyy.

Aineistovaatimukset

Tekstit
• Mieluiten .doc tai .rtf muodossa. Ei pelkkänä sähköpostina.
• Tekstiin ei minkäänlaisia muotoiluja. Jos haluat jutustasi tietynlaisen, laita mukaan taitto-
malli.
• Jos kopioit materiaalia (esim. tuloksia) netistä, muistathan muokata tekstin valmiiksi. 
Näin säästät taittajan aikaa huomattavasti.

Kuvat
• Digitaaliset mahdollisimman alkuperäisinä.
• Internetsivuilla olevien kuvien laatu ei riitä painotuotteeseen. Lehteen tulevien kuvien on 
oltava vähintään 300 px/inch.
• Ilmoitathan kaikkien kuvien yhteydessä kuvaajan nimen.
• Nimeä kuvat tunnistettaviksi  (esim. koiran virallisella nimellä tai jutun nimen mukaan).

Huolehdithan, että sinulla on käyttöoikeus lähettämääsi materiaaliin.

Ilmoitushinnat 2018
koko: leveys x korkeus

Jäsenhinnat (värillinen)
1/6 sivua (8 cm x 8 cm): 20 euroa (75 euroa/ 4 lehteä)
1/4 sivua (8 cm x 12 cm): 25 euroa (90 euroa/ 4 lehteä)
1/2 sivua (17 cm x 12 cm): 30 euroa (110 euroa/ 4 lehteä)
1/1 sivua (17 cm x 24 cm): 45 euroa (150 euroa/ 4 lehteä)

Valionarvo- ja in memoriam -ilmoitukset ovat jäsenille ilmaisia.

Ei-jäsenet
1/2 sivua: 70 euroa
1/1 sivua: 110 euroa

Ilmoitukset on maksettava ennen lähettämistä
Cockerspanielit ry:n tilille FI71 1597 3000 1026 41, käyttäen viitettä 6800. 
Liitä maksukuitit tai maksupäivä
ja arkistointitunnus ilmoituksen mukaan.

Lehden koko B5


