NUUSKU

MEDIAKORTTI 2022
Suomen Noutajakoirajärjestö ry.

Valtakunnallinen jäsenlehti

Nuuskun aikataulu

Nuusku -lehti on Suomen Noutajakoirajärjestön (SNJ:n) jäsenlehti, joka
ilmestyy neljä kertaa vuodessa ja jaetaan postitse jokaiselle jäsenelle.
Lisäksi lehteä jaetaan eri tilaisuuksissa ja esim. lääkäriasemille. SNJ on
noutajakoiraharrastajien valtakunnallinen katto-organisaatio, jossa on
jäseniä vajaa 6000. Järjestö perustettiin vuonna 1963.

Nro
Ilmoitukset
1/2022
16.1.
2/2022
17.4.
3/2022
31.7.
4/2022
23.10.
Aineistot: Painovalmis pdf-tiedosto

Nuuskua luetaan eri puolella Suomea. Järjestössä toimii valtakunnan
kattava 20 alueellisen jäsenyhdistyksen verkosto, jotka tekevät kaikkien
noutajakoirarotujen neuvontaa sekä koulutus- ja koetoimintaa. Järjestöön
kuuluu lisäksi rotuyhdistyksiä, rotukerhoja ja kenneltoimintaa harrastavia
yhdistyksiä.

Tavoitat aktiiviset koiraharrastajat
Noutaja on monipuolinen koko perheen harrastuskoira. Nuusku tavoittaa
aktiiviset koirien omistajat, ohjaajat ja kasvattajat. Noutajien omistajat ovat
valmiita panostamaan koiriensa terveyteen, harrastukseen, hyvään
ruokavalioon, tarvikkeisiin sekä palveluihin.
Suosittuja harrastuksia ovat mm. näyttelytoiminta, agility, toko,
metsästyskokeet ja metsästys sekä jäljestys, palveluskoira- ja
vesipelastusharrastus. Erinomaisen luonteensa takia noutajaa käytetään myös
opaskoirina ja viranomaistoiminnassa esim. huume- ja etsintäkoirina.

Ilmoitushinnat 1.1.2022 alkaen
Koko (mm)
1/1 210 x 297
1/2 vaaka 210 x 145 / pysty 104 x 297
1/4 87 x 128
1/8 87 x 62
+ leikkausvara 3mm

4v. €
500
350
250
200

Huom! Vuosi-ilmoitus -25%. Vähintään yhden sivun vuosiilmoituksen tilaaja saa lisäksi banneritilaa SNJ:n sivuilla.
Ilmoitustilan ostaja vastaa bannerin toimittamisesta. Kysy myös
lisänäkyvyyttä SNJ:n tapahtumiin!
Tekniset tiedot
Koko 210 x 297 mm. Väri 4/4. Laajuus 44-52 sivua. Ilm. 4 kertaa
vuodessa. Painosmäärä 5200 kpl. Paperi kansissa Multiart Silk 130
G-Print ja sisäsivulla G-Print 90. Sidonta stiftattu. Kirjapaino
Forssan Kirjapaino. Taitto Malla Vartiainen.
Maksuehdot: Yhdistyksen toiminta on arvonlisäverotonta.
Maksuehto 14 pv netto. Reklamaatiot 8 päivää lehden
ilmestymisestä. Jos ilmoitusta ei tule tai ilmoitusvaraus
peruutetaan myöhemmin kuin 2 viikkoa ennen aineiston
jättöpäivää, SNJ veloittaa 30% ilmoitushinnasta.

Ilmestyy
3.3.
3.6.
16.9.
9.12.

Yhteystiedot
Ilmoitusmyynti ja aineistot:
nuuskunilmoitukset@snj.fi
Julkaisija ja kustantaja: SNJ, www.snj.fi
Nuusku-lehti: SNJ ry, c/o Tobina Nyman,
puh. 0400 967 559, nuusku@snj.fi

