Kahdeskymmenes
Kuulutko Sukuuni -tapahtuma

KAH

Käsiohjelma ja mainostilaa
Käsiohjelma
Määräpäivään (6.9.2019) mennessä osaston varanneet saavat käsiohjelmaan
osastostaan lyhyen esittelyn, joka sisältyy osastohintaan.
Käsiohjelma on mustavalkoinen, A4-kokoinen ja siitä otetaan 1000 kpl:n painos,
joka jaetaan maksutta tapahtumassa kävijöille.
Esittelyteksti
- osastohintaan sisältyvälle esittelytekstille on varattu tila, jonka leveys on
80 mm ja korkeus 80 mm. Tähän tilaan sopii teksti, joka sisältää
noin 660 merkkiä
-

jos haluat kuvan tai logon, huomioithan, että se on pois tekstin määrästä.
Pitkä teksti, pieni kuva ja päinvastoin. Sekä tekstin että kuvan/logon on
sovittava määriteltyyn tilaan

-

pelkkää tekstiä sisältävän esittelyn voit kirjoittaa
osastovarauslomakkeessa olevaan tilaan ja lähettää sitä kautta vaikka jo
osastovarauksen yhteydessä

-

jos esittelysi sisältyy kuva tai logo, lähetä teksti ja kuvat erillisinä
tiedostoina:
o teksti mieluiten rtf-tallennuksena ilman muotoiluja
o kuvat ja logot tallennettuna miellellään tiff/png/psd -formaattiin.
Kuvat mieluiten mustavalkoisia, ei netistä kopioituja kuvia.
Kuvan ja/tai logon voi lähettää myös paperiversiona

-

valmis taitto pdf:nä käy myös (leveys 80 mm, korkeus 80 mm)

-

yhteystiedot, tutkittu suku ja alue ovat tärkeitä tietoja osastoesittelyssä

-

järjestäjä pidättää itselleen oikeuden tarvittaessa lyhentää esittelytekstiä
käsiohjelman ulkoasun ja tiedotustavoitteiden edellyttämällä tavalla.

Lähetäthän esittelytekstisi mahdollisimman pian, viimeistään 6.9.2019
mennessä joko osastovarauslomakkeella tai sähköpostilla osoitteeseen
eeva.hasunen (at) welho.com.
Jos tekstin tai kuvan/logon lähettäminen sähköpostilla ei onnistu, voi ne lähettää
myös postitse osoitteella: Eeva Hasunen, Orvokkikuja 4 A 11, 01300 Vantaa.

Mainostilaa
Tapahtuman käsiohjelmaan (aineistopäivä 6.9.2019) on mahdollista saada
mainostilaa.
Mainostilan koot ja hinnat
½ sivua (pysty)
½ sivua (vaaka)
¼ sivua (pysty)
¼ sivua (vaaka)
rivi-ilmoitus

Leveys
90 mm
185 mm
90 mm
185 mm
90 mm

Korkeus
263 mm
130 mm
130 mm
60 mm
60 mm

Hinta
300 eur
300 eur
160 eur
160 eur
75 eur

Lisätietoja: Eeva Hasunen; eeva.hasunen (at) welho.com, puh. 040 539 3323 tai
Tekniset tiedustelut Seppo Mahlman; seppo (at) printway.fi, puh. 0500 400 654.

Tervetuloa!

