
HHevosenomistajaevosenomistaja
Mediatiedot 2023, voimassa 1.1.-31.12.2023

Julkaisuaikataulu 2023
Lehti  Aineistodeadline   Jakelupäivä*
1/2023  20.1.       22.2.  
2/2023  24.3.    26.4. Jalostusekstra
3/2023  19.5.    21.6.  
4/2023  21.7.    23.8.  
5/2023  22.9.    25.10.  
6/2023  17.11.    20.12.  
*Lehti on lukijoilla pääosin jakelupäivänä, mutta pienet muutokset ovat mahdollisia Postin toiminnoista sekä jakelualueesta riippuen. 

Aineisto
Sivun koko on 210 x 297 mm ja marginaali 15 mm.

Leikkuuvara (bleed)
Sivun reunaan asti menevään sisältöön pitää lisätä
leikkuuvara 3 mm. Älä sijoita tekstiä tai muuta tärkeää 
liian lähelle leikkuumerkkejä.

Väriprofiili
ISO Coated_v2, Coated FOGRA 39

Aineiston toimitus
Painovalmis pdf, kohderesoluutio 300 dpi
sähköpostitse osoitteeseen toimisto@shkl.net

Vastuu virheistä  ja reklamaatiot

Lehti ei vastaa ilmoittajalle mahdollisesti aiheutuvis-
ta vahingoista, jos hyväksyttyä ilmoitusta ei julkaista 
sovittuna päivänä. Lehden vastuu ilmoituksen julkai-
semisessa tapahtuneesta virheestä rajoittuu enintään 
ilmoituksesta maksetun hinnan palautukseen. Huomau-
tukset on tehtävä 8 päivän kuluessa ilmoituksen julkai-
semisesta.

Maksuehto
14 pv, ylikorko lain mukaan

Painopaikka
Grano

Hevosenomistaja on kuudesti vuodessa ilmestyvä Suomen Hevosenomistajien Keskusliitto ry:n 
jäsenlehti, joka toimitetaan kotiin noin 5000 jäsenelle ja yhteistyökumppanille. Painosmäärä on 
5.100/numero. Hevosenomistaja on aikakauslehtityyppinen, A4-kokoinen nelivärijulkaisu, jossa 
on aina vähintään 64 sivua.

Lehden pääteemoja ovat hevosenomistamiseen ja hyvään hevosenpitoon liittyvät aiheet, mm. 
hevosten terveydenhoito, ruokinta, valmennus ja koulutus sekä hevosalan henkilöt ja ilmiöt.

Julkaisija
Suomen Hevosenomistajien Keskusliitto ry
Jokimaankatu 6 A, 15700 LAHTI
p. 03 734 2281, toimisto@shkl.net

Toiminnanjohtaja
Mitja Nummenmaa p. 040 502 4987
toimisto@shkl.net



Mainoskoot ja hinnastoja hinnasto
voimassa 1.1.-31.12.2023

Lehti-ilmoitusten vakiokoot
Koko (mm, leveys x korkeus)   Hinta (ei sis. alv)

1/1 sivu    1.210 €
210 x 297

1/2 sivu    715 €
vaaka 210 x 148
pysty 105 x 297 

1/4 sivu    440 €
vaaka 210 x 74
pysty 105 x 148
pysty kapea & korkea 52,5 x 297 

1/8 sivu    250 €
vaaka 105 x 74 

1/16 sivu    135 €
vaaka 105 x 37

Rivi-ilmoitus/Palveluhakemisto
60 merkkiä    33 €
120 merkkiä/2 riviä   60 €

Sivun reunaan asti ulottuvissa materiaaleissa tulee 
huomioida leikkuuvara 3 mm. Rivi-ilmoitukset 
omalla palstallaan. 

Muun kokoinen ilmoitus? Kysy hintaa!

Yhdistys ei ole ALV-velvollinen.
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Shkl.netShkl.net
Sisältöyhteistyö ja verkkomainonta
Suomen Hevosenomistajien Keskusliitto ry on viime vuosina kehittänyt sähköisiä palvelu-
jaan. Kuukausittain www.shkl.net -sivustolla on keskimäärin 5000-6000 yksittäistä kävijää.

Bannerimoduuli kotisivuilla

Bannerimoduuli www.shkl.net-etusivulla maksaa 
2.000€/vuosi.

Sisältöyhteistyö kotisivuilla

Kotisivuilla on jäsenosio, joka vaatii jäsenmaksun 
maksamisen ja tunnusten aktivoimisen. 

Jäsenosiossa on mm. hevosten myyntimahdollisuus, 
tietopankki sekä ladattavia sopimuspohjia.

Jäsensivuille on mahdolllista laittaa jäsenille ladattavaksi 
yrityksenne tuote-esite, asiantuntija-artikkeli tai muu 
jäsenistöä hyödyttävä sisältö. Hinta 500 €/vuosi.

Kuukausittainen uutiskirje
Hevosenomistajauutiset

Kuukausittain lähetettävä Hevosenomistajauutisia-
uutiskirje sisältää SHKL:n ja alueyhdistysten tiedotteita 
sekä muuta hevosenomistajia ja muita hevosalalla 
toimivia koskevaa ajankohtaisasiaa. 

Lisäksi alueyhdistysten tapahtumista voidaan lähettää 
aluekohtaisia sähköisiä jäsentiedotteita, esimerkiksi 
kutsuja kokouksiin ja koulutustilaisuuksiin.

Yrityksenne tunnus voidaan liittää jokaiseen 
kuukausittaiseen uutiskirjeeseen. Koko 200x150px.
Hinta 1.000 €/vuosi (12 kertaa). Kysy myös muista 
mahdollisuuksista.

Oma personoitu uutiskirjeenne on myös mahdollinen 
lähettää jäsenistöllemme. Personoidun uutiskirjeen 
lähettämisen hinta on 1.000 €/kirje.

Jäsenten lisäksi kuka tahansa voi tilata SHKL:n sähköisen 
uutiskirjeen os. http://www.shkl.net/tilaa-uutiskirje/

Uutiskirjeellä on merkittävä määrä tilaajia. Esim. mar-
raskuussa 2022 uniikkeja tilaajia oli 4528 kpl. Kirjeen ava-
usprosentti on erinomainen, hyvä sisältö kiinnostaa.

Kotisivu-uudistuksen ohessa vuonna 2016 avattiin 
hevosenomistajayhdistysten jäsenille oma osio 
kotisivuille. 

Yhteistyökumppanin bannerimoduuli sisältää yrityksen 
tunnuksen sekä haluamanne lyhyen esittelytekstin. Jos 
bannereita on useampi, karuselli näyttää kutakin 
banneria vuorotellen muutaman sekunnin jaksoissa.


