MEDIAKORTTI

VIERELLÄSI VALOISSA
JA VARJOISSA
JÄRJESTÖTOIMINTA JA SEN MERKITYS PIRKANMAALLA
Mikä?
Julkaisu järjestötoiminnasta ja sen
merkityksestä Pirkanmaalla

Miksi?
Haluamme tehdä järjestötoimintaa
entistä näkyvämmäksi Pirkanmaalla.
Julkaisun tavoitteena on tuoda
Pirkanmaan järjestötoimintaa
monipuolisesti esiin tarinoin, kokemuksin
ja faktoin. Osallistumalla julkaisuun tuet
samalla Artteli-kumppanuusyhdistyksen
toimintaa.

Kenelle?
Julkaisu jaetaan Arttelikumppanuusyhdistyksen toimesta
pirkanmaalaisille kansanedustajille ja
aluevaltuutetuille sekä viranhaltijoille,
sosiaali- ja terveyskeskuksiin ja
sairaaloihin Pirkanmaalla.
Julkaisua jaetaan myös Kumppanuustalo
Arttelilla ja tapahtumissa, joissa Artteli
on mukana. Julkaisua saa jakaa vapaasti.

Julkaisu
Julkistamistilaisuus pidetään Arttelin
glögitilaisuudessa 15.12. Tällöin
julkaisuun osallistuneet toimijat saavat
osallistumispakettiin kuuluvat julkaisunsa
tai ne toimitetaan jälkikäteen.
Julkaisun painosmäärä on 400 kpl, mutta
voimme painattaa myös enemmän
painokustannuksia vastaan, mikäli toivot
isompaa määrää julkaisua oman
organisaation jaettavaksi. Jos olet
kiinnostunut isommasta painosmäärästä
omalle organisaatiollesi, ota yhteyttä:
Riitta Kurki, riitta.kurki@artteli.fi,
050 468 7009.
Arttelilla on oikeus jättää julkaisu
toteuttamatta, mikäli tarinoiden ja
ilmoitusten määrä eivät kata julkaisun
painokuluja.

JULKAISIJA

Artteli-kumppanuusyhdistys ry
Mustanlahdenkatu 22, Tampere
www.artteli.fi

Lehden koko: 148 × 210 mm (A5)
Julkaisupäivä: 15.12.2022
Painos: 400 kpl
Julkaisu ilmestyy myös verkossa:
artteli.fi/järjestöjulkaisu

Tarina 1/1 sivu Ilmoitus 1/2 sivu
400,00 €
600,00 €
148mmX210mm

Ilmoitus 1/4 sivu

148mmX105mm

200,00 €
74mmX105mm

Kuvaus:
nimi + 2 riviä

20,00 €

Osallistumispaketit ja -hinnat
Tarina 600 €
Osallistu julkaisuun kirjoittamalla tarina
toiminnastanne tai toimintaanne liittyvästä
aiheesta (max puolikas A4, kirjasinkoko 11).
Tarinan yhteyteen voi liittää max 3 kuvaa.
Ilmoitus 1/2 sivu 400 € tai 1/4 sivu 200 €
Osallistu julkaisuun mainoksella.
Toiminnan kuvaus 20 €
Osallistu julkaisuun kirjoittamalla lyhyt ja
ytimekäs 2 rivin kuvaus toiminnastanne.
Jokainen paketti sisältää 5 kpl valmiita
julkaisuja vapaasti jaettavaksi joko omassa
organisaatiossa tai asiakkaille.
Osallistumisvaraukset
Aineiston toimitus

9.11. mennessä
18.11. mennessä

Kuvat ja mainokset: PDF, tiff tai jpgmuodossa CMYK/300dpi.
Arttelilla on oikeus kieltäytyä julkaisemasta
ilmoitusta ja toimituksellisesti muokata tarinoita.
Artteli ei ole vastuussa ilmoitusten tiedoista tai
ilmoituksissa luvatuista eduista. Ilmoituksen jättäjä
on vastuussa siitä, ettei ilmoitusaineisto ole
säädösten hyvän tavan vastainen.

AINEISTOJEN TOIMITUS JA
LISÄTIEDOT
Riitta Kurki
riitta.kurki@artteli.fi
050 468 7009

