MEDIAKORTTI 2018
100 % metsästystä
RIISTA on korkealuokkainen metsästykseen keskittyvä
media. Riista tarjoaa ilmoittajille vahvaa näkyvyyttä myös
digitaalisessa mediassa. Riista käsittelee suomalaista
metsästystä laajasti, ulkomaanjahteja unohtamatta.
Jokaisessa Riistassa on laajoja metsästysartikkeleita,
runsaasti ase- ja varuste-esittelyjä sekä testejä. Myös
metsästysvaatteet näkyvät vahvasti lehden sivuilla. Riistan
toimittajat ovat asiantuntevia ja kokeneita aktiivimetsästäjiä,
joiden kokemukset tulevat eri puolilta Suomea sekä
ulkomaisista jahdeista.
Riista on 100 % metsästystä, jota uskolliset lukijat myös
arvostavat.
Lehdessä on vähintään 84 sivua ja se ilmestyy 10 kertaa
vuodessa. Verkkosivuja ja sosiaalista mediaa ylläpidetään
jatkuvasti.

Riista julkaistaan myös
sähköisessä muodossa.
Tilaajat voivat lukea
myös
vanhat numerot
osoitteessa
www.lehtiluukku.ﬁ

www.facebook.com/riistalehti

www.riistalehti.fi
Lehden koko

Aineistovaatimukset

210 x 280 mm.
Marginaalit minimi 5 mm
Ilmoitus kehyksiin – ei laikkausvaroja
Leikkaukseen – leikkausvarat 3 mm.

Korkearesoluutioinen pdf ja InDesign.
Muissa tapauksissa kysy:
Tenho Järvinen 040 544 62 68

Ilmoitusliitteet

Ilmoituskoot ja -hinnat
Koko
Kehyksin Leikkaukseen
2/1
420 x 280
1/1
210 x 280
Takasivu
210 x 280
1/2 vaaka
200 x 130 210 x 135
1/2 pysty
96 x 270 101 x 280
1/3 vaaka
200 x 85
210x 90
1/3 pysty
65 x 270 70 x 280
1/4 boksi
96 x 130 101 x 135
1/4 pystypalsta 52 x 270
57 x 280

Hinta
4 200 €
2 500 €
2 900 €
1 850 €
1 850 €
1 500 €
1 500 €
1 250 €
1 250 €

Aineistojen lähetysosoite
aineisto@riistalehti.ﬁ
Liitä viestiin ilmoittajan nimi, ilmoituksen tekijän
yhteystiedot sekä maininta missä numerossa ilmoitus
julkaistaan.

Liitteistykset hinnoitellaan tapauskohtaisesti.

Markkinapaikka
Edullinen kanava taktiseen ilmoitteluun,
tarjouskampanjoille ja pikkumainontaan.
Kysy edullista vuosipakettia!
Sisältöä voit muuttaa myyntisesonkien
mukaan.
Ilmoituksen tulee erottua selvästi
toimituksellisesta sisällöstä. Mikäli
erehtymisen mahdollisuus on ilmeinen,
tulee mainoksessa olla teksti
”ilmoitus”.

Julkaisuaikataulu 2018

Yleiset mainonnan ehdot
Ilmoitusaineiston tulee olla mainonnan sääntöjen, lain ja hyvän tavan sekä muiden viranomaismääräysten mukaista. Ilmoittaja vastaa
siitä, että aineiston julkaiseminen tapahtuu kenenkään tekijänoikeutta loukkaamatta.
Outdoor Media ei ole vastuussa ilmoituksissa mahdollisesti luvatuista eduista tai tarjouksista.
Virheellinen aineisto
Outdoor Media ei takaa ilmoituksen julkaisemista sovittuna ajankohtana mikäli aineisto
toimitetaan myöhässä tai se on sisällöltään sopimaton tai teknisesti toimimaton. Ilmoittajalta
veloitetaan aineistoista mahdollisesti aiheutuvat ylimääräiset työkustannukset taittajan ja
kirjapainon hinnastojen mukaisesti.
Tällaisia töitä voivat olla esimerkiksi kuvankäsittely, kansainvälisen ilmoitusaineiston lokalisointi, tekstien latominen ja logojen skannaus.
Outdoor Media ei vastaa ilmoittajalle mahdollisesti aiheutuvasta vahingosta, mikäli ilmoitusta ei voida julkaista tuotannollisen tai
toiminnallisen syyn vuoksi mukaan lukien force
majeure -tilanteet. Outdoor Median vastuu rajoittuu enintään ilmoituksen hintaan.
Peruutukset
Peruutus on tehtävä viimeistään kaksi viikkoa
ennen lehden ilmestymispäivää. Jos peruutus
tehdään määräajan jälkeen, peritään hinnaston
mukainen ilmoitushinta.
Ilmoitushinnat
Hinnastohintoihin ei sisälly arvonlisäveroa. Hinnoista voidaan myöntää vuosisopimusalennus
tai mainos-, mediatoimisto- tai suora-asiakaspalkkio. Päällekkäisiä alennuksia ei myönnetä.
Maksuehto
Ilmoituslaskut erääntyvät 14 vuorokauden kuluttua laskutuspäivästä. Myöhästyneistä suorituksista peritään viivästyskorkoa 8 %.

JULKAISIJA

Ilmestyy

Varaukset

Aineisto

1

19.1.

13.12.

29.12.

2

2.3.

20.1.

3.2.

Testissä puoliautomaattihaulikot.

2.3.

16.3.

IWA-uutuudet. Numerossa käsitellään laajasti tulevan kauden
ase, optiikka, vaate ja varusteuutuuksia. Testissä ampujan liivit.

Veikka Gustafsson
puh. 050 505 8848
veikka.gustafsson@outdoormedia.ﬁ

6.4.

20.4.

Messunumero, Riihimäen Erämessut. Testissä kiikarit ajojahtiin.

Päätoimittaja

18.5

2.6.

Suuri kesän kaksoisnumero. Lehdessä käsitellään kauden alun
kyyhky, karhu ja sorsajahteja. Testissä housut metsästäjälle.

Pekka Mommo
puh. 040 722 9808
pekka.mommo@riistalehti.ﬁ

1.8.

Lehden teemana syyskuun suositut, jänis- ja kanalintujahdit.
Testissä avotulimajoitteet.

3

6.4.

Teemat

Outdoor Media Oy
Pihlajatie 28, 00270 HELSINKI
y-tunnus 1441340-4

Nro

Teemana talvinen metsästys. Testissä reppujakkarat.

4

18.5.

5-6

29.6.

7

31.8.

29.6.

8

28.9.

18.8.

1.9.

Nyt metsästetään hirveä. Testissä kumisaappaat.

9

2.11.

21.9.

5.10.

Teemana pienpedot ja villisika. Testi:Haulikon pakkaspatruunat.

10

7.12.

2.11

16.11.

Teemana talvinen kytisjahti; kettu, peura, supi.

TOIMITUSJOHTAJA, ILMOITUSMYYNTI

