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MONIPUOLINEN AMMATTIMEDIA
• KosmetologiSKY-lehteä julkaisee Suomen Kosmetologien Yhdistys ry.
– Kosmetologföreningen i Finland ry.
• KosmetologiSKY on johtava media, kun kohderyhmäsi ovat kosmetologit,
kosmetiikkaneuvojat, kauneudenhoitoalan opiskelijat sekä alan maahantuojat
ja valmistajat.
• KosmetologiSKY on yhdistyksen jäsenetu ja tärkeä yhdysside alalla toimivien
ammattilaisten välillä.

ILMOITUSAINEISTOJEN
TOIMITUS ILMOITUSMYYJÄLLE

• Jokainen KosmetologiSKY palvelee lukijaa käytännön työtä lähellä olevilla
monipuolisilla jutuilla.

VUOSISOPIMUSILMOITUKSET
OSOITTEESEEN
ilmoitukset@kosmetologitsky.fi

• KosmetologiSKY:n painos on noin 4000. SKY:n jäsenten lisäksi lehteä
toimitetaan alan sidosryhmille, päättäjille, kauneustoimittajille,
alan oppilaitoksille ja kirjastoille.
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TOIMITUSOSOITE
aineisto@kosmetologitsky.fi
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VUODEN 2018 TEEMAT JA AIKATAULUT
Numero
Ilmoitusten
ja teema
varauspäivä
		

Ilmestymispäivä

1/18 Juhlavuosi!

15.1.

26.1.		

15.1.

5.3.

2/18 Brändi

11.4.

23.4.		

11.4.

7.6.

3/18 Kosmetologipäivät 2018

20.8.
30.8.

3.9.		
6.9.		

20.8.
–

8.10.
8.10.

22.10.

19.12.

Messuliite

4/18 Visuaalinen markkinointi
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Ilmoitusten		 Palstat (Luuppi, Uutta alalla
viimeinen		
Kurssit & koulutus)
jättöpäivä		
viimeinen jättöpäivä

22.10.

29.10.		

PAINOTALO
Painotalo Plus Digital Oy
p. 050 595 5979

LEHDEN TEKNISET TIEDOT
Koko: 210 x 297 mm
Painosmäärä: n. 4000 kpl
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NÄIN MAINOSTAT LEHDESSÄ
1. VALITSE ILMOITUKSEN KOKO
• Valitse, minkä kokoisen ilmoituksen haluat. Koot ja hinnat löydät seuraavalta sivulta.
• Jos olet tehnyt vuosisopimuksen, ilmoituksen koko ja suunta on sovittu jo sopimusvaiheessa.

2. TEE VARAUS
• Tee varaus ilmoitusten varauspäivään mennessä BF Medialle.
• Jos olet tehnyt vuosisopimuksen, ilmoitusta ei tarvitse enää varata uudelleen.

3. VALMISTA PAINOKELPOINEN AINEISTO, KS. SEURAAVA SIVU.
4. TOIMITA AINEISTO
• Toimita aineisto sähköpostitse ilmoitusten viimeiseen jättöpäivään mennessä. Mainitse:
• Ilmoittajan nimi
• Lehden numero
• Ilmoituksen koko ja suunta
ILMOITUSTEN VARAUSPÄIVÄN JÄLKEISIÄ PERUUTUKSIA EI HYVÄKSYTÄ.

ASIAKASLEHTI
Suomen Kosmetologien Yhdistyksen 80-vuotisjuhlavuoden kunniaksi julkaistava
asiakaslehti kertoo kuluttajille koulutettujen kosmetologien osaamisesta ja palveluista.
Asiakaslehden näytekappale jaetaan SKY:n jäsenille KosmetologiSKY-lehden 3/18
kanssa. Tämän jälkeen sitä myydään SKY:n jäsenille hoitolan asiakkaille jaettavaksi.
Asiakaslehden ilmoitushinnat ja -koot ovat kuten KosmetologiSKY-lehdessä.
Lehden vuosisopimukset eivät koske asiakaslehteä, vaan mainokset asiakaslehden
ilmoituspaikoille myydään erikseen.
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•

Ilmoitusmyynti- ja varaukset: BF Media

•

Ilmoitusten viimeinen varauspäivä: 20.8.

•

Ilmoitusten viimeinen jättöpäivä: 3.9.
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ILMOITUSKOOT JA HINNAT
2/1

KOKO			

HINTA

2/1 aukeama

2351 €

420 x 297 mm

VUOSISOPIMUS
Vuosisopimuksen allekirjoittaja
sitoutuu julkaisemaan vähintään

1/1

1/1
TAKASIVU

1/2
PYSTY

1/2
VAAKA

1/1 kokosivu
210
1/1 takasivu
210
1/1 toinen kansi 210
- etusisäkansi, sivu 2.
1/1 kolmas kansi 210
- takasisäkansi
			
1/2 vaaka
1/2 pysty

x 297 mm
x 262 mm
x 297 mm

1570 €
1963 €
1706 €

x 297 mm

1615 €

yhden ilmoituksen vuoden 2018 jokaisessa (4) KosmetologiSKY-lehden
numerossa. Muut sopimukset ovat
neuvoteltavissa ja ne käsitellään
tapauskohtaisesti. Vuosisopimus on
sitova ja se laskutetaan aina lehden
ilmestymisen yhteydessä vaikka

210 x 148 mm
105 x 297 mm

1004 €
1004 €

ilmoitusaineistoa ei olisi vastaanotettu. Vuosisopimukset eivät koske
vuonna 2018 julkaistavaa asiakaslehteä. Mainokset asiakaslehden

1 /4 PYSTY

ilmoituspaikoille myydään erikseen.
1/4

1/4 pysty
1/4 vaaka

55 x 297 mm
210 x 74 mm

680 €
680 €

VAAKA

1/4
NELIÖ

1/4 neliö
105 x 148 mm
- ”postikorttikoko”

680 €

MAAHANTUOJAPAKETTIEN
ILMOITUSALENNUKSET
• Pieni maahantuojapaketti
oikeuttaa vuosisopimuksen lisäksi

Erillinen
liite/esite
lehden väliin

saamaan yhden yksittäisen

4-sivua pysty

148 x 210 mm

ilmoituksen -5 % alennuksella.

2938 €

Muut koot sovitaan erikseen

• Iso maahantuojapaketti oikeuttaa
vuosisopimuksen lisäksi saamaan

MÄÄRÄPAIKKAKOROTUS 15 %.

yhden yksittäisen ilmoituksen

Jos ilmoitus halutaan julkaistavaksi jollakin tietyllä paikalla lehdessä,
mainoksen hintaan lisätään 15 %:n määräpaikkakorotus.

-10 % alennuksella.

ILMOITUSAINEISTON TEKNISET VAATIMUKSET
• Aineisto toimitetaan painovalmiina PDF-tiedostona leikkuumerkein varustettuna.
• Aineistossa olevat kuvat CMYK-väreissä, resoluutio 300 dpi.
• Älä sijoita tekstiä ja logoja tms. tärkeitä elementtejä 7 mm lähemmäksi 				
mainoksen reunaa, jotta ne eivät leikkaudu pois.
• Mainoksessa on oltava 5 mm:n leikkuuvarat, eli mainoksen kuvien ja 					
pohjan on jatkuttava 5 mm jokaisen sivureunan yli.
• Huom! Wordilla tehdyt mainokset eivät kelpaa.
ERILLINEN LIITE / ESITE
• Erillinen liite tai esite varataan ilmoitusten varauspäivän mukaisesti.
• Liitteet / esitteet toimitetaan painoon ilmoitusten viimeiseen jättöpäivään 				
mennessä tai niiden painamisesta sovitaan erikseen painon kanssa.
• Painon yhteystiedot annetaan varauksen yhteydessä.
• Hinta sisältää liitteen väliin laiton ja postikulut (ei mahdollisia painokuluja).
• Lehti päättää liitteiden määrästä.
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PALSTOJEN AINEISTO-OHJEET
(LUUPPI, UUTTA ALALLA, KURSSIT & KOULUTUS)
UUTTA ALALLA
• SKY:n maahantuojajäsenet voivat ilmoittaa Uutta alalla -palstalla uutuuksistaan maahantuojapakettinsa mukaan:
PIENI PAKETTI: 2 lehteä / vuosi, joissa voi julkaista Uutta alalla -palstoilla
ISO PAKETTI: Saa halutessaan julkaista jokaisen lehden Uutta alalla -palstalla
• Uutta alalla -palstalle voi lähettää 4 tekstiä / lehti.
• Tekstit voivat käsitellä maahantuojan uutuuksia, kuten kauneudenhoitoalan tuotteita, hoitoja, tarvikkeita tai materiaaleja.
• Asia on uutuus, kun se lanseerataan noin puolisen vuotta ennen lehden ilmestymistä tai sen jälkeen.
• Asia voidaan laskea uutuudeksi, kun se on muuttunut käyttäjän kannalta merkittävästi.
• Yhden tekstin pituus saa olla enintään 800 merkkiä ja siinä kerrotaan yhdestä tai useammasta saman sarjan, brändin tai linjan uutuudesta.
• Sijoita tärkeimmät asiat tekstin alkuun, sillä tekstit lyhennetään, kun 800 merkkiä (sisältää välilyönnit) on käytetty.
• Tekstin alussa olevat maahantuojan yhteystiedot ja lopussa kerrottava lanseerausajankohta ovat pakollisia tietoja.
• Kiinnitä huomiota tekstin kieliasuun, sillä toimitus käsittelee aineistoja vain rajallisesti.
• Jokaisesta tekstistä voi lähettää yhden painolaatuisen kuvan, eli enintään 4 kuvaa. Nimeä kuvat selvästi.
• Kuvien vähimmäiskoko on 500 kilotavua.
• Kaikkia kuvia ja tekstejä ei automaattisesti julkaista. Toimitus päättää julkaistavista aineistoista ja lyhentää tarvittaessa niiden pituutta.
Taitto päättää palstalla julkaistavista kuvista.
• Nimeä teksti palstan, yrityksen ja lehden numeron nimellä, esim. UUTUUDET_MAAHANTUOJAX_418.
TOIMITA AINEISTO UUTTA ALALLA -lomakkeella (kosmetologitsky.fi > Jäsensivusto > KosmetologiSKY-lehti)

KURSSIT & KOULUTUS

LUUPPI

• SKY:n maahantuojajäsenet voivat ilmoittaa 			
Kurssit & koulutus -palstalla koulutuksistaan 			
maahantuojapakettinsa mukaan:

• Luuppi-palstalle voi lähettää tapahtumista, vierailuista ja 		
tapaamisista kertovia seurapiiripalstamaisia juttuja.

PIENI PAKETTI: 2 lehteä / vuosi, joissa voi julkaista 		
Kurssit & koulutus -palstoilla
ISO PAKETTI: Saa halutessaan julkaista jokaisen 		
lehden Kurssit & koulutus -palstalla
• Nimeä tiedosto palstan, lehden numeron ja maahantuojan 		
mukaan, esim. KOULUTUKSET_MAAHANTUOJAX_418.

• SKY:n varsinaisjäsenet voivat lähettää yhden Luuppi-			
jutun / lehti.
• SKY:n maahantuojajäsenet voivat lähettää juttuja maahan-		
tuojapakettinsa mukaan:
PIENI PAKETTI: 1 juttu / vuosi
ISO PAKETTI: 6 juttua / vuosi
• Luuppi-jutun pituus on enintään 1000 merkkiä (sisältää välilyönnit).

• Kiinnitä huomiota tekstin kieliasuun, sillä toimitus käsittelee 		
aineistoja vain rajallisesti.

• Otsikoi juttu nasevasti.

• Täydennä alkuun aineistolomakkeessa pyydetyt 			
yhteystiedot.

• Kuvien vähimmäistiedostokoko on 500 kilotavua.

• Toimitus päättää julkaistavista aineistoista ja lyhentää 		
tarvittaessa niiden pituutta.
TOIMITA AINEISTO KURSSIT & KOULUTUS -lomakkeella
(kosmetologitsky.fi > Jäsensivusto > KosmetologiSKY-lehti).

• Toimita halutessasi 1-2 painolaatuista kuvaa kuvateksteineen.
• Nimeä teksti- ja kuvatiedostot palstan, lehden numeron ja maahan-		
tuojan mukaan, esimerkiksi: LUUPPI_0118_maahantuojaX.
• Toimituksella on oikeus muokata tekstejä ja otsikoita.
• Käsiteltyjä tekstejä ei enää hyväksytetä lähettäjällä, ellei aineistoihin 		
liity jotain selvitettävää.
TOIMITA AINEISTO LUUPPI-lomakkeella (kosmetologitsky.fi >
Jäsensivusto > KosmetologiSKY-lehti).

TOIMITA PALSTA-AINEISTOT VIIMEISEEN JÄTTÖPÄIVÄÄN
MENNESSÄ. TOIMITUKSELLA ON OIKEUS OLLA JULKAISEMATTA
MYÖHÄSSÄ TULLEITA AINEISTOJA. TOIMITUS TAI SKY
EIVÄT VASTAA PALSTA-AINEISTOISSA OLEVISTA VIRHEISTÄ
TAI AINEISTON JULKAISEMATTA JÄTTÄMISESTÄ.
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