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TOIVOTA ASIAKKAILLESI HYVÄÄ JOULUA
HONOUR-LEHDEN JOULUTEEMASSA!
Olemme kaikki onnekkaita, sillä saamme toimia elinvoimaisella ja elämyksellisellä alalla. Tehdään
yhdessä golfista ympärivuotinen laji ja pidetään asiakkaat lähellä. Meillä on heille tarjontaa ympäri
vuoden ja siitä hyötyvät kaikki – niin toimialan yritykset kuin itse harrastajatkin.
Honour-Golf -lehden joulukuun numerossa on tietysti JOULULAHJA -teema ja kysymme mitä golfari haluaa joululahjaksi. Rakennamme siihen yhdessä asiakkaittemme kanssa SUOSITUIMMAT JOULULAHJAT
-artikkelin ja kerromme esimerkkejä alan toimijoiden tarjonnasta.
Jokainen lehden ilmoittaja-asiakas saa Joulutervehdyksen veloituksetta!
Pienillä asioilla on joskus suuri merkitys ja kiittäminen on yksi sellainen. Me haluamme kiittää yhteistyökumppaneitamme ja välittää joulutervehdyksenne veloituksetta lehden sivuilla. Ketä sinä haluat
kiittää? Sinulla on käytössäsi 90 x 70 mm (leveys x korkeus) kokoinen tila ja pyydämme toimittamaan
aineiston valmiina pdf-tiedostona. Julkaisemme kaikki joulutervehdysilmoitukset näyttävänä kokonaisuutena lehdessämme
Joulukuun lehdestä tulee kiinnostava lukupaketti
Lehden kiinnostavuudesta pitävät huolen; sisäpelikauden avaus marraskuun alussa, mielenkiintoinen
artikkeli matkailun uusista trendeistä, Golfin toimialapäivien ajankohtaiset aiheet, sekä päättyneen
kauden tärkeimmät luvut valtakunnallisesti.

TULE MUKAAN ANTOISAAN NUMEROOMME!

HONOUR-GOLF -LEHDEN JOULUNUMERO ON SILKKAA ANTAMISEN ILOA!
Aineisto-ohjeet:
Offset-painatus, liimasidonta,
painopaikka PunaMusta, Joensuu
Aineistot toimitetaan pdf-muodossa, CMYK 300 dpi, osoitteella
jukkarimpi@me.com
Yli 10 Mt-tiedostot esim.
www.wetransfer.com
Mainosten koot:
• Aukeama: 434 x 280 mm
+ 5 mm bleedit
• Koko sivu: 217 x 280 mm
+ 5 mm bleedit
• Puolen sivun ilmoitus:
217 x 140 mm

HINNASTO JA MYYNTIEHDOT:
Hinnat edellyttävät aineiston toimittamista aikataulussa ja pyydetyssä muodossa. Korjauksista veloitetaan erikseen.
Ilmoitushinnat Joululahjateemassa, lehti ilmestyy 17.12.2018
Aukeaman ilmoitus: 3200,00 – avausaukeama (s. 2-3) .............3700,00
Kokosivun ilmoitus: 1800,00 – 2. kansi ja takakansi ................ 2400,00
Puolen sivun ilmoitus: ................................................................1050,00
Advertoriaalit
Tuotamme advertoriaalit, eli toimitukselliset esittelyt yhdessä
asiakkaan kanssa. Advertoriaalit sijoitetaan lehden sisäsivuille.
Kokosivun advertoriaali: .............................................................1200,00
Aukeaman advertoriaali: ........................................................... 2600,00
Neljän sivun advertoriaali: ......................................................... 3200,00
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Liitteet, vuosisopimukset ja määräalennukset neuvotellaan erikseen. Mainostoimistoalennus 10-15 %. Hintoihin lisätään arvonlisävero 24 %.
Honour-lehden vastuu rajoittuu kaikissa tapauksissa kampanjan hintaan. Maksuehdot: media- ja mainostoimistot 14 vrk -1 %, 30 päivää netto.
Muut asiakkaat 14 vrk netto.

4/18 numero jaetaan kaikille jäsenkenttien osakkaille

Aineistot lehteen

Lehti lukijoilla

Lahjanumero; välineet, varusteet, matkat, opetus

28.11. mennessä

17.12.

Ilmoitusasiakkaan joulutervehdys veloituksetta 9 x 7 cm

28.11. mennessä

17.12.

Honour-Golf on lehti golfosakkaille ja kenttäyhtiöiden johdolle. Golfkenttien omistajina golfosakkaat on kiinnostava kohderyhmä yhteistyökumppaneille, sillä heillä on aikaa ja mahdollisuus panostaa
elämisen laatuun, terveyteen, matkustamiseen sekä varainhoitoon. Lehdessä käsitellään kenttäyhtiöiden asioita ja omaisuuden hallintaan sekä omistukseen liittyviä kysymyksiä.
Kohderyhmä: Merkittävä osa golfosakkaista on yli 50-vuotiaita ja golfosakastalouksia
on noin 40 000 kpl. Kaikkiaan Suomessa golfosakkaita on noin 60 000.
LEHDEN PERUSTIEDOT
• Painosmäärä:
– no 4 – 18.000 kpl (1/talous + alan muut päättäjät)
• Lukijamäärä:
– no 4 – noin 35.000 golfosakasta ja alan päättäjää

PARAS KOHDERYHMÄ

Päätoimittaja: Jarmo Turtiainen, Suomen Golfkentät ry:n puheenjohtaja
Julkaisujohtaja/myynti: Jukka Rimpiläinen, Markkinointi-Viestintä JR | jukkarimpi@me.com
Myynti: Ilkka Rokala, Kauppahuone Rokala | Ilkka@rokala.fi | puh. 0400 527 573
Bunkkeriuutiset: Esa Hukkanen | esa.hukkanen@fga.fi | puh. 040 8456 449

HONOUR-GOLF -LEHDESSÄ VIESTISI TAVOITTAA OIKEAN KOHDERYHMÄN!

