Mediakortti 2018

Vihreät Jääkärit – kausijulkaisu 2018
HELSINGIN PALLOSEURA HPS RY on jo vuodesta 1917 toiminut perinteikäs jalkapalloseura, jonka toiminta-ajatus on tarjota
jalkapalloharrastuksen edellytykset hyvissä olosuhteissa ja asiantuntevassa valmennuksessa mahdollisimman monelle lähiseudulla
asuvalle eri-ikäiselle liikkujalle. Seuran toiminta perustuu kasvatuksellisiin arvoihin ja toisten huomioon ottamiseen ryhmän
jäsenenä. Suurin voimavaramme on vanhempien tekemä vapaaehtoistyö, jolla rakennamme lastemme ja nuortemme
tulevaisuutta. Laadukas liikuntakasvatustyö sekä monipuolinen ja iloinen toiminta lisää myös asuinalueemme viihtyisyyttä ja
vetovoimaa.
VIHREÄT JÄÄKÄRIT on Helsingin Palloseura (HPS) ry:n vuosittain ilmestyvä seurajulkaisu. Se kertoo seuran monipuolisesta
toiminnasta värikkäästi sekä esittelee seuran joukkueet pelaajineen ja arvokkaine taustajoukkoineen. Julkaisun tavoitteena on
kertoa seuran toiminnasta, arvoista ja tulevaisuuden suunnitelmista sen jäsenistölle, pelaajien perheille ja lähipiirille sekä toimintaalueen asukkaille, yrittäjille ja vaikuttajille. Julkaisu jaetaan jokaiseen kotiin Paloheinässä, Pakilassa, Torpparinmäessä ja osassa
Maunulaa. Julkaisua jaetaan myös seuran 26 joukkueen tapahtumissa ja paikallisissa liikkeissä. Julkaisun painos on 6 000 kpl. Lisäksi
lehdestä tehdään sähköinen versio, joka on vapaasti luettavissa netissä. Yksittäinen sähköinen vuosilehti on tavoittanut
keskimäärin yli 20.000 lukijaa per lehti ilmestymisensä jälkeen. Voit tutustua edellisten vuosien sähköisiin lehtiin osoitteessa
http://www.hps.fi/vihreat-jaakarit/
Vuoden 2018 VIHREÄT JÄÄKÄRIT -lehti ilmestyy toukokuussa 2018 tarjoten lukijoilleen laajan katsauksen seuramme 101.
toimintavuoteen.
VIHREITÄ JÄÄKÄREITÄ ODOTELLAAN JO MONESSA KODISSA!
TUE OMAN ALUEESI JALKAPALLOTOIMINTAA,
Kurt Grönlund, puheenjohtaja, Helsingin Palloseura ry

>> Lehden tiedot
Painosmäärä
Jakelualueella asukkaita
Jakelualue

6 000 kpl
n. 10 000 hlöä
Pakila-PaloheinäTorpparinmäki

Laajuus
Formaatti
Ilmestyy

n. 36 s.
210 x 270 mm
kerran vuodessa

Painomenetelmä
Sidonta

>> Aineistoaikataulut ja -ohjeet
Julkaisun ilmestymispäivä
Ilmoitusten tilavaraukset ja peruutukset
Aineiston / ilmoitusten viimeinen jättöpäivä

Toukokuu 2018
Huhtikuu 2018
Huhtikuu 2018

Ilmoitusten tilavaraukset tehdään sähköpostilla pasi.paakki@hps.fi
Ilmoitusaineisto toimitetaan sähköpostilla riikka@nettienkelit.net
Ilmoitusaineiston tulee olla painolaatuisessa pdf, tiff tai jpg-muodossa, resoluutio 300 dpi
Värit CMYK (ilmoitukset ovat värillisiä rivi-ilmoituksia lukuun ottamatta)
Mikäli tarvitset apua ilmoituksen valmistukseen, yhteistyökumppanimme voi valmistaa eri korvausta
vastaan ilmoitusaineistot alk. 40 € / ilmoitus (+alv 24%). Aineistot valmistaa ja laskuttaa graafisen
suunnittelun yritys Nettienkelit. Jos kiinnostuit, ota yhteyttä taittoon: riikka@nettienkelit.net.
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Ilmoita varauksen yhteydessä varaajan nimi, laskutusosoite, yhteyshenkilö ja varattavan ilmoituksen koko. Lisätietoja HPS / Pasi
Paakki pasi.paakki@hps.fi
Julkaisija on yleishyödyllinen yhteisö, eikä siksi ole arvonlisäverovelvollinen. Ilmoitushinnat eivät sisällä arvonlisäveroa (alv 0%).
www.hps.fi
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