
MEDIAKORTTI 
Kevään 2019 seuralehti ja 

Kevätkisat Monnarilla 20.–21.4.2019

Seuralehti on Jyväskylän Sulkapalloseuran, 
sulkapallon pelaajien, kannustus- ja tukijoukko-
jen sekä kaikkien sulkapallosta kiinnostuneiden 
oma lehti. Lehdessä kerrotaan JySS:n pelaajien 
kisamenestyksistä, pelimatkoista, harrastustoi-
minnasta sekä paljon muusta mielenkiintoisesta 
sulkapalloon ja valmennukseen liittyvistä asiois-
ta. Ilmoittamalla lehdessä tavoitat jyväskyläläisiä 
sekä ympäri Suomea asuvia sulkapallon harras-
tajia, kilpapelaajia sekä heidän tukijoukkoja ja 
huoltajia. 

JULKAISIJA:
Jyväskylän sulkapalloseura ry
www.jyss.fi

ILMOITUSMYYNTI:
toimisto@jyss.fi

LASKUTUS:
Premind Oy
JySS
Laukaantie 4 A
40320 Jyväskylä 

PAINOPAIKKA/PAINOS:
Kajaani / 10 000 kpl

KOHDERYHMÄT: 
Sulkapallon harrastajat, kilpapelaajat, tuki- ja 
huoltojoukot sekä lajista kiinnostuneet (Insta, 
FaceBook, YouTube ym.)

ILMESTYMINEN:
Huhtikuussa 2019

AINEISTON TOIMITUS:
Aineistopäivä 29.3.2019
jyss.aineisto@gmail.com
Janita Immonen

TEKNISET TIEDOT:
Sivukoko 280x400 mm, tabloid
(Kokosivun ilmoitukset on samassa 
suhteessa kuin A4, mutta 1,15 kertainen)

ILMOITUSHINNAT  (4-VÄRI):
1/1  (244  x  246,5)

 

500  €

 

1/2  (244  x  170)  

 

300  €
1/4  (119  x  170)

 

200  €
1/8  (119  x  82)

 

150  €

(alv 0 %, hinnat ovat arvonlisäverovapaita)

AINEISTO-OHJE:
Kuvien resoluutio 300 dpi. Ilmoitukset ilman 

leikkuuvaroja sanomalehtiasetuksin.

 

Valmiina tulevan aineiston oikeellisuudesta 

vastaa sen lähettäjä. Lehden suurin mahdollinen 

vastuu ilmoituksen julkaisemisessa sattuneesta 

virheestä tai ilmoituksen poisjäämisestä rajoittuu

 

ilmoituksen

 

hintaan.

Kevätkisat on Jyväskylän Sulkapalloseuran 
perinteinen kilpailutapahtuma, joka järjeste-
tään Hippoksen Monnarilla. 
Kisoissa on 10 kenttää, joista kahdella ken-
tällä on live-stream lähetys koko kisojen ajan. 
Yrityksellä on mahdollisuus saada näkyvyyttä 
kenttä- ja lehti-ilmoituksilla, live-streamilla 
sekä somekanavien kautta leviävillä kuvilla. 

TEKNISET TIEDOT:
Valmis materiaali (lakana, roll up, beach flag..)

tai Jyssin kautta tulostettava logo -juliste
(Jyss aineisto-osoitteeseen tulee tällöin toimit-
taa vektori-tiedosto yrityksen logosta.) 

KENTTÄHINNAT:
Live Stream kenttä 500 €
Muut kentät 300 € 
 

(alv
 
0%, hinnat ovat arvonlisäverovapaita)

Kenttämainoksen ostajalle
lehti-ilmoitus -50% 

AINEISTO:
Logo

 
julisteeseen

 
mielellään

 
vektori

 
muodossa.

Kuvien
 
resoluutio

 
300

 
dpi.

 
Valmiina

 
tulevan

 

aineiston
 
oikeellisuudesta

 
vastaa

 
sen

 
lähettäjä.

 

Jyssin
 
suurin

 
mahdollinen

 
vastuu

 
ilmoituk- sen

 

julkaisemisessa
 
sattuneesta

 
virheestä

 
tai

 

ilmoituksen
 
poisjäämisestä

 
rajoittuu

 

ilmoituksen
 
hintaan.

JySS -kevätkisat

JySS -seuralehti




