MEDIAKORTTI 2018
Lapin ylioppilaslehti on neljä kertaa vuodessa ilmestyvä itsenäinen
julkaisu, joka on yksi Lapin yliopiston ylioppilaskunnan jäsenpalveluista.
Ylioppilaskuntaan kuuluvat kaikki Lapin yliopiston tutkinto-opiskelijat.
Lehti käsittelee asioita ylioppilaskunnan, Lapin yliopiston ja pohjoisen
näkökulmasta.
Lapin ylioppilaslehden kohderyhmä ovat Lapin yliopiston opiskelijat sekä
henkilökunta. Lehden telinejakelupisteet sijaitsevat Lapin yliopistolla. Tämän
lisäksi Lapin ylioppilaslehti ilmestyy digitaalisena näköisversiona sekä lehdellä
on omat verkkosivut. Ylioppilaslehteä jaetaan myös eri ylioppilaskunnan
tapahtumissa ja julkaisupäivänä yliopistolla. Näkyvyyttä tuo myös aktiivinen
toimiminen sosiaalisen median eri kanavissa.
Lapin ylioppilaslehti ilmestyy neljä kertaa vuodessa. Painosmäärä on 500-1000 kpl.

PÄÄTOIMITTAJA
Aleksi I. Pohjola
paatoimittaja@lyy.fi
ULKOASU JA TAITTO
Elli Alasaari
graafikko@lyy.fi
KUSTANTAJA
Lapin yliopiston ylioppilaskunta
Ahkiomaantie 23 B
96300 Rovaniemi
lehti@lyy.fi
ILMOITUSMYYNTI
Joonatan Juhajoki
Yrityssuhdevastaava
050 514 5171
joonatan.juhajoki@lyy.fi

MAINOSKOOT
Kannen kääntöpuoli +50,00 €
Takakansi +50,00 €
MYYNTIEHDOT
Jos peruutus tehdään aineistopäivänä
tai sen jälkeen, peritään hinnaston
mukainen ilmoitushinta. Force
majeure –tapauksissa peruutus
tehdään aina kirjallisesti, jolloin
laskutetaan ainoastaan Lapin
ylioppilaslehd elle aiheu t une e t
myöhästymiskulut. Maksuehto: 14 pv
netto. Ylioppilaslehdellä on oikeus
käteislaskutukseen. Viivekorko on
7,5 %. Mainoksen painoasua koskevat
reklamaatiot tulee tehdä kirjallisesti 7
vrk:n kuluessa lehden ilmestymisestä.
Lapin ylioppilaslehden vastuu virheistä
rajoittuu enintään ilmoitushintaan.

LEHDEN TEKNISET TIEDOT
Sivukoko: A4 210 x 297 mm
Laajuus: 32-36 sivua
Paperi: MAXI Silk 115 g
Sidonta: stiftaus
Paino: I-print Oy, Seinäjoki
Aineiston toimitus: joonatan.juhajoki@lyy.fi
Aineistovaatimus: painovalmis PDF,
TIFF tai JPG
Resoluutio 300 dpi
Väriprofiili: Coated Fogra 39
Leikkuuvarat: Vain A4-mainoksiin.
Aineistoon
l i i t t y vä t
t ek ni s e t
kysymykset: graafikko@lyy.fi

1/2 sivu 450,00 €
195,5 x 138 mm

1/4 sivu
280,00 €
95 x 138 mm

SISÄLTÖVAATIMUKSET
GRAAFIKOLLE SUUNNITELTAVAKSI
TULEVIIN MAINOKSIIN
•
•

•
•

•

Tekstit rtf-muodossa.
Tekstien yhteyteen eriteltynä
konsepti eli minkä t y ylisen
mainoksen
yrit ys
h al u a a
(e s i m e r k i k s i
kuvailevia
adjektiiveja).
Teks t i t i e d os t o o n
y r i t y ks en
yhteyshenkilön sähköposti.
Yrityksen logo png-muodossa
läpinäk y vällä taus talla tai
ai-tiedostona.
Yrityksen graafinen ohjeisto
mikäli yrityksellä sellainen on ja
sitä halutaan hyödyntää.

1 sivu 800,00 €
210 x 297 mm
+ leikkuuvarat 3 mm

