
MEDIAKORTTI 2018 

Suomen Shetlanninponiyhdistys ry:n jäsenlehti 

SHETTIS
Suomen Shetlanninponiyhdistys ry on perustettu vuonna 1989. 
Yhdistyksen tarkoituksena on edistää suomalaista shetlannin- 
ponikasvatusta alkuperämaan rotumääritelmän mukaan sekä  
tukea jäsentensä toimintaa ja kehittää heidän taitojaan. Valtakun-
nallisella yhdistyksellä on neljä alajaostoa, jotka takaavat monipuolisen tapahtumatarjonnan 
ympäri Suomea. Vuosittain yhdistys on muun muassa mukana järjestämässä lukuisia rotu-
näyttelyitä, käyttöluokka-, ratsastus- sekä valjakkokisoja ja tukemassa raviponitoimintaa. 

Shetlanninponiyhdistys julkaisee vuosittain neljä jäsenjulkaisua, jotka yhdessä tarjoavat 
yli 350 sivua shetlanninponiaiheista luettavaa - informatiivisia asiantuntija-artikkeleita, 
tapahtumakuvauksia, henkilöhaastatteluita jne jne. Shettislehti ei olekaan kertakäyttö-
tavaraa, vaan siitä on iloa viikoiksi, vuosiksi ja jopa kymmeniksi vuosiksi eteenpäin. 

Vuoden 2018 alkaen päivitämme lehteä nykyaikaisemmaksi vaihtamalla paperilaatua hie-
man laadukkaammaksi sekä lisäämällä kaikkiin numeroihin sisältöön myös värisivuja. 
Nyt tarjoammekin teille mahdollisuutta edullisiin ilmoituksiin uudistuneessa Shettis-
lehdessä! Ilmoittamalla lehdessämme tuette suomalaista shetlanninponiharrastusta ja  
samalla tavoitatte ilmoituksellanne laajan leikkauksen suoraan poniharrastajien ytimestä. 

Tarjoamme teille mahdollisuutta mainostaa jäsenjulkaisussamme seuraavasti:

Julkaisu Ilmestymisajankohta  Materiaalin jättöpäivä
1/2018  maaliskuu   31.1.2018
2/2018  kesäkuu    30.4.2018
3/2018  syyskuu    31.7.2018
4/2018  joulukuu   31.10.2018

Koko:  A4 
Väri:  musta-valkoinen / värillinen
Painosmäärä:   noin 350–450 kpl jäsenmäärän mukaan
Sivumäärä:   +/- 100 
Materiaali:   Toimitetaan valmiina painokelpoisena tiedostona 
  sähköpostitse osoitteeseen shettislehdentoimitus@gmail.com
Maksuohje:  Ilmoitukset laskutetaan lehden ilmestymisen jälkeen.

Ilmoitushinnat, musta-valkoinen  Ilmoitushinnat, värillinen
Koko   Yritykset    Koko  Yritykset
1/1  120€    1/1  144€
1/2  100€     1/2  120€
1/4   85€    1/4  102€

Muut mainoskoot - pyydä tarjous!

VUODEN 2018 MAINOSTARJOUS
- Uusinta-alennus 2. ilmoituksesta -25%
- Uusinta-alennus 3. ja 4. ilmoitus -50%

Mikäli tarvitset apua mainoksen teossa, autamme mielellämme!
Ota silloin yhteyttä hyvissä ajoin ennen viimeistä ilmoitustenjättöaikaa. 

Ota rohkeasti yhteyttä ja kysy lisätietoja tai varaa mainospaikkasi lehdestä!

Yhteys  Päätoimittaja Päivi Vääräkoski
  Saarenkyläntie 195, 85200 Alavieska
  Puh. 040 842 5861
  shettislehdentoimitus@gmail.com
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Suomen Shetlanninponiyhdistys ry on perustettu vuonna 
1989, joten vuosi 2019 on yhdistyksen 30. toimintavuosi!
Yhdistyksen tarkoituksena on edistää suomalaista shetlannin- 
ponikasvatusta alkuperämaan rotumääritelmän mukaan sekä  
tukea jäsentensä toimintaa ja kehittää heidän taitojaan. Valta-  
kunnallisella yhdistyksellä on neljä alajaostoa, jotka takaavat monipuolisen tapahtuma-
tarjonnan ympäri Suomea. Vuosittain yhdistys on mukana järjestämässä lukuisia rotu- 
näyttelyitä, käyttöluokka-, ratsastus- sekä valjakkokisoja ja tukemassa raviponitoimintaa. 

Shetlanninponiyhdistys julkaisee vuosittain neljä jäsenjulkaisua, jotka yhdessä tarjoavat 
yli 350 sivua shetlanninponiaiheista luettavaa - informatiivisia asiantuntija-artikkeleita, 
tapahtumakuvauksia, henkilöhaastatteluita jne jne. Shettislehti ei olekaan kertakäyttö- 
luettavaa, vaan siitä on iloa viikoiksi, vuosiksi ja jopa kymmeniksi vuosiksi eteenpäin. 

Vuosi 2018 oli Shettislehdessä muutosten vuosi. Päivitimme lehden paperilaatua ja 
samalla lisäsimme sisältöön myös värisivuja. Lehden ilme koheni ja lehti tarjoaa entistä 
viihdyttävämpää luettavaa kaikille poneista ja poniharrastuksista kiinnostuneille!

Lehden kulujen kattamiseksi tarjoamme teille edullista mainostilaa Shettislehden 
sivuilla. Ilmoittamalla Shettislehdessä tuette suomalaista shetlanninponiharrastusta ja 
samalla tavoitatte ilmoituksellanne laajan leikkauksen suoraan poniharrastajien ytimestä.
 
Tarjoamme teille mahdollisuutta mainostaa jäsenjulkaisussamme seuraavasti:

Julkaisu   Ilmestymisajankohta    Materiaalin jättöpäivä
1/2019    maaliskuu     10.3.2019 
2/2019    kesäkuu     30.4.2019 *
3/2019    syyskuu     31.7.2019 *
4/2019    joulukuu     31.10.2019 *
*Sovittaessa myös myöhemmät ajankohdat mahdollisia, mikäli mainospaikka varattu etukäteen!

Sivukoko:     A4 
Väri:    musta-valkoinen / värillinen
Painosmäärä:    noin 350–450 kpl jäsenmäärän mukaan
Sivumäärä:    +/- 100 
Materiaali:    Toimitetaan valmiina painokelpoisena tiedostona 
  sähköpostitse osoitteeseen shettislehdentoimitus@gmail.com
Maksuohje:    Ilmoitukset laskutetaan lehden ilmestymisen jälkeen.

Ilmoitushinnat, musta-valkoinen    Ilmoitushinnat, värillinen
Koko     Yritykset      Koko    Yritykset
1/1    120€      1/1    144€
1/2    100€       1/2    120€
1/4     85€      1/4    102€
Muut mainoskoot - pyydä tarjous!

VUODEN 2019 MAINOSTARJOUS
- Uusinta-alennus 2. ilmoituksesta -25%
- Uusinta-alennus 3. ja 4. ilmoitus -50%

Mikäli tarvitset apua mainoksen teossa, autamme mielellämme!
Ota silloin yhteyttä hyvissä ajoin ennen viimeistä ilmoitustenjättöaikaa. 

Ota rohkeasti yhteyttä ja kysy lisätietoja tai varaa mainospaikkasi lehdestä!

Yhteys:   Päätoimittaja Päivi Vääräkoski
  Saarenkyläntie 195, 85200 Alavieska
  Puh. 040 842 5861
  shettislehdentoimitus@gmail.com


