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Juniorijääkiekko tarvitsee tukeasi
Suuret teot alkavat aina pienistä. Näin
tapahtui reilut 15 vuotta sitten kentän
laidalla, kun kolme eri joukkueissa
pelaavien kiekkoilijanalkujen isää heitti
ilmoille ajatuksen kolmen
vantaalaisseuran, TJV:n, LäKin ja VaKin
voimien yhdistämisestä. Tuosta ideasta
syntyi yksi pääkaupunkiseudun
suurimmista kasvattajaseuroista, KiekkoVantaa Itä ry sekä kilpakiekkoon
keskittyvä Kiekko-Vantaan Juniorit ry.
Nyt 18-vuotiaat seurat tarjoavat yhteensä
noin 800 pelaajalle mahdollisuuden
viettää vapaa-aikaansa hyvän
harrastuksen ja terveiden elämäntapojen
parissa.
Kuten tuolloinkin, seura elää pitkälti
vanhempien innolla, jaksamisella ja tuella.
Nyt tarjoamme yrityksellenne
mahdollisuutta pieneen tekoon, jolla on

suuri vaikutus toimintaamme.
Ilmoittamalla julkaisussamme tuet paitsi
seuran ja joukkueen toimintaa sekä
tavoitteita, annat kaikille vapaaehtoistyötä
tekeville uskoa jatkaa arvokasta työtään!
Kausijulkaisu ilmestyy marraskuussa
2019
Kausijulkaisu on tärkeä osa seuran seuran
toimintaa ja se ilmestyy marraskuussa
2018. Se sisältää kaikkien seuran
ikäkausijoukkueiden esittelyt,
puheenjohtajan, toiminnanjohtajan,
valmennuspäällikön ja
harrastekoordinaattorin sekä
taitovalmentajan katsaukset ja muita
mielenkiintoisia näkemyksiä lajistamme.
Lehti on jaossa pitkin kautta niin seuran
kuin joukkueiden järjestämissä
tapahtumissa ja turnauksissa.
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Mediatiedot
Julkaisija: Kiekko-Vantaa, Itä ry
Koko: A4
Värit: 4/4
Painos: 800 kpl noin 44 sivua + kannet
Jakelu: Vantaan kasvukeskuksissa
Paperi: kansi 200 g gloss, sisus 115 g gloss

Hinnat (€)
Koko
mv
4-väri
1/1
(A4) 1200
1700
takakansi + 300, sisäkannet + 200
½ (A5 vaaka) 700 €
1000 €
¼ (A6)
500 €
700 €
1/8 (A7 vaaka) 250 €
400 €
rivi
100 €
(rivi-ilmoituksiin vain ladottavaa
tekstiä, ei logoja eikä kuvia)

Aineistot: painokelpoiset PDF-tiedostot, Eps
tai Tiff-muodossa tai PC jpg-muodossa
(riittävä resoluutio).
Kuvaresoluutio pitää olla 300 dpi, CMYKvärit, ei RGB!
Teksti sähköisessä muodossa taittovalmiina,
talouksiin
kuvat jpg,
ja otteluissa Valtti-Areenalla.
Skannattavat logot ja ilmoitukset
alkuperäisinä originaaleina.
Rivi-ilmoituksiin vain ladottavaa tekstiä!
Aikataulu
Aineistopäivä 30.9.2011 ja lehti
Aineistoimitus
jakoon 29.10.11.
Ensisijaisesti ilmoituksen hankkijan
kautta sähköpostilla, muistitikulla
tai CD:llä.
Ilmoitusmateriaaliin maininta:
K-Vantaa,
Itä – kausijulkaisu
j
Materiaalit ja täytetty sopimus
skannattuna osoitteeseen:
ap.muurimaki@kiekkovantaa.fi tai
osoitteeseen läntinen
valkoisenlähteentie 52, 01300 Vantaa

Ilmoituksen myöntäjän allekirjoitus:
________________________________________________
Nimen selvennys:
_________________________________________________________________
Yritys:
___________________________________________________________________________
Laskutusosoite:
___________________________________________________________________
Postinumero ja –toimipaikka:
Ilmoituksen koko: __________ värit:__________ hinta: __________
Maksuehto 7 pv netto. Hinta on alv 0 % (seuralehti-ilmoitus ei ole arvonlisäverollinen)
Ilmoitusmyyjä/joukkue:______________________________________
Puhelin:________________________Sähköposti:____________________________________
Yhteystiedot
Mainosten aineisto- ja laskutusasiat:
A-P Muurimäki (ap.muurimaki@kiekkovantaa.fi)
p. 050–5763 278

