PYKÄLÄ RY:N JULKAISUT

MEDIAKORTTI 2019
JÄSENLEHTI INTER VIVOS
Inter Vivos on Helsingin yliopiston oikeustieteen ylioppilaiden ainejärjestö Pykälä ry:n jäsenlehti. Lehti jaetaan jokaiselle jäsenelle kotiin
ja on siksi varmin tapa tavoittaa kaikki yhdistyksen jäsenet, tulevat
juristit.
Lisäksi IV menee laajaan jakeluun eri medioihin, Pykälän yhteistyökumppaneille sekä muille sidosryhmille. IV:n voi myös lukea Pykälä
ry:n kotisivuilta PDF-muodossa.
Mikäli haluat tavoittaa lähes 2000 tulevaa juristia pääkaupunkiseudulla, on Inter Vivos juuri sinulle sopiva markkinointikanava!

YHTEYSTIEDOT
Päätoimittaja
Venus Mahmood
044 548 4167
venus.mahmood@pykala.fi
Ilmoitusmyynti
Yrityssuhdetoimikunta
yrityssuhdetoimikunta@pykala.fi

AINEISTOPÄIVÄT
PAINOS

1 800 - 2 000 kpl

KOKO		

190 x 270 mm

PAPERI

		

sisäsivut: Galerie one 100 g/m2
kansi: LumiArt Gloss 200 g/m2

VÄRI		

4/4 cmyk, kansi lakattu 1/0

SIDONTA

vihkostiftaus

1/2019: 6.2.2019
2/2019: 27.3.2019
3/2019: 10.5.2019
4/2019: 16.9.2019
5/2019: 4.11.2019

MAINOSHAASTATTELU

YKSI SIVU

Mainoshaastattelu sisältää
yhden sivun toimitetun jutun
sekä yhden sivun kokoisen
ilmoituksen.

B - Takakansi

6.2

C - Etu- tai takakannen
sisäsivu
D - Lehden sisäsivu
Takakannen yläreunaan
tulee n. 10 mm korkea sivun
levyinen osoitekenttä.

A - AUKEAMA

E - PUOLIKAS SIVU

Yksi yhtenäinen aukeama
lehden sisäsivuilla. 380 x 270
mm.

Sisäsivulle sijoitettu puolikas sivu. 190 x 135 mm.

VARJO-OPINTO-OPAS ››

VARJO-OPINTO-OPAS
Varjo-opinto-opas eli VOO on Pykälän julkaisema esittelylehti, joka
toimitetaan heinäkuussa hyväksymiskirjeen mukana jokaiselle Helsingin yliopiston oikeustieteelliseen tiedekuntaan hyväksytylle.
Lehden tarkoitus on tutustuttaa uudet oikkarit opiskelijan maailmaan
jo ennen opintojen alkamista.
Opas sisältää lisäksi paljon käytännön tietoa ja vinkkejä, joita oikeustieteen ylioppilas ei tiedekunnan käytäviltä löydä etsimälläkään.
VOO:n avulla sinulla on mahdollisuus tavoittaa yli 200 tuoretta
oikkaria; voit myös olla varma, että tämä lehti luetaan kannesta
kanteen!

YHTEYSTIEDOT
Hallituksen tiedotusvastaava
Otto Juga
045 111 8359
tiedotusvastaava@pykala.fi
Ilmoitusmyynti
Yrityssuhdetoimikunta
yrityssuhdetoimikunta@pykala.fi
AINEISTOPÄIVÄ
Aineisto toimitetaan viimeistään
toukokuun 2019 aikana.

PAINOS

300 kpl

KOKO		

210 x 210 mm

PAPERI

		

sisäsivut: Galerie one 120 g/m2
kansi: LumiArt Gloss 200 g/m2

VÄRI		

4/4 cmyk, kansi lakattu 1/0

SIDONTA

vihkostiftaus

A - AUKEAMA

E - PUOLIKAS SIVU

Yksi yhtenäinen aukeama
julkaisun sisäsivuilla.
420 x 210 mm.

Sisäsivulle sijoitettu puolikas sivu. 210 x 105 mm.

YKSI SIVU
B - Takakansi
C - Etu- tai takakannen
sisäsivu
D - Lehden sisäsivu

FUKSIMATRIKKELI & ILMOITUSMYYNNIN YHTEYSTIEDOT SEKÄ AINEISTO-OHJEET ›› ››

FUKSIMATRIKKELI
Fuksimatrikkeli on Pykälän fukseista koostuvan toimikunnan toimittama vuosimatrikkeli, johon kootaan tiedot kaikista Pykälän, Codexin ja
Justuksen fukseista.
Matrikkelin tarkoituksena on koota kaikki Helsingin yliopiston alaiset
ensimmäisen vuoden oikkarit henkilöhakemistoon, josta löytyy vuodesta riippuen myös esim. hauskoja muistoja ensimmäiseltä vuodelta
oikiksessa tai tuskailuja pääsykokeesta. Matrikkeli voi sisältää lisäksi
myös erilaisia artikkeleja, haastatteluja, henkilökuvauksia ja fuksikyselyitä.
Fuksimatrikkeli on loistava tapa tavoittaa lähes 300 tuoretta oikeustieteen ylioppilasta teoksessa, jonka kaikki fuksit varmasti itselleen
hankkivat!

YHTEYSTIEDOT
Matrikkelitoimikunnan pj
Valtteri Heikkilä
045 112 8540
valtteri.heikkila@pykala.fi
Ilmoitusmyynti
Yrityssuhdetoimikunta
yrityssuhdetoimikunta@pykala.fi

AINEISTOPÄIVÄ
Aineisto toimitetaan viimeistään
1.4.2019.

PAINOS

280kpl

KOKO		

210 x 297 mm

YKSI SIVU

PAPERI
		

sisäsivut : G-print 100g/m2
kansi: painettu yliveto

A - Takakansi

VÄRI		

4/4 cmyk, kansi matta 4/0,

B - Etu- tai takakannen
sisäsivu

		

kansien sisälehdet 4/4 cmyk

C - Lehden sisäsivu

SIDONTA
ommeltu kovakantinen, pyöreä selkä,
		päänauhat

MUUT JULKAISUT

Muista julkaisuistamme saatte lisätietoa yrityssuhdetoimikunnalta.

ILMOITUSMYYNTI

AINEISTO-OHJEET

Pykälä ry
Mannerheimintie 3 B, 5. krs
00100 Helsinki

•

Tiedoston nimestä tulee käydä
ilmi ilmoittajan nimi sekä julkaisun nimi,
numero ja mainoksen tyyppi
(esim. IV_1-2019-A)

•

Tiedostomuodon tulee olla pdf tai muu
tavanomainen kuvatiedosto. Värimäärittelyiden
tulee olla CMYK-muodossa. Kuvien
tarkkuuden tulee olla vähintään 300 ppi ja
aineistoon on lisättävä 3 mm leikkuuvarat
(bleed).

•

Aineiston toimittamisen yhteydessä tulee
ilmoittaa laskutusosoite sekä ilmoittajan puolen
yhteyshenkilö.

•

Aineisto toimitetaan sähköpostitse omalle
yhteyshenkilöllenne Pykälän yrityssuhdetoimikuntaan.

www.pykala.fi/yhdistys/julkaisut
YRITYSSUHDETOIMIKUNTA
Daniel Barriskell
040 076 8780
Sara Laitinen
044 528 0695
Hekma Peltonen
040 037 6394
etunimi.sukunimi@pykala.fi
yrityssuhdetoimikunta@pykala.fi

