Typolaasen mediakortti.

Tampereen yliopiston pohjalainen osakunta TYPO
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Arvoisa vastaanottaja,

Tampereen yliopiston pohjalainen osakunta TYPO on Tampereen yliopiston
perinteikkäin osakunta. Me pohjalaiset näymme ja kuulumme yliopistollamme monin
tavoin: esimerkkinä tästä on oma äänenkannattajamme, osakunnalle perustettu
Typolaanen-lehti, joka on vajaassa parissa vuodessa vakiinnuttanut paikkansa osana
TYPOn toimintaa.

Typolaanen on TYPOn jäsenistölle ja pohjalaisille opiskelijoille suunnattu lehti, joka
kertoo osakunnan tapahtumista, pohjalaisista henkilöistä, Pohjanmaan kulttuurista ja
elämänmenosta rennolla ja hauskalla otteella. Lehti julkaistaan vähintään 40
kappaleen värillisenä A4-painoksena sekä digitaalisessa muodossa osakunnan
internet-sivuilla www.uta.fi/jarjestot/typo, jossa se tavoittaa vielä suuremman
kävijäjoukon.

Tampereen yliopiston pohjalainen osakunta TYPO on perustettu vuonna 2009.
Osakunnan toiminta-ajatuksena on kotiseudun vaaliminen ja ihmisten kokoaminen
yhteen

pohjalaisessa

hengessä.

Tarkoituksena

on

järjestää

toimintaa

ja

lämminhenkisiä tapahtumia koti-ikävän lievittämiseksi. Osakunnan nuoresta iästä
huolimatta jäsenmäärä on kasvanut tasaisesti vuodesta toiseen, ja vuonna 2014
jäseniä oli 38.

Typolaanen-lehti ilmestyy syksyisin verkossa ja keväisin paperilehtenä. Keväällä 2017
lehti ilmestyy viikolla 17. Ostamalla mainostilan lehdestä tuette samalla osakuntamme
toimintaa.

Mainosilmoitusten koot ja hinnat
Ilmoituksen koko (mm)

Hinta

Kokosivu (korkeus 255 mm, leveys 180 mm) 100e
1/2 sivu (leveys 180 mm, korkeus 126 mm)

50e

Ilmoitusmateriaali
Valmiit

ilmoitusmateriaalit

voi

toimittaa

sähköpostitse

osoitteeseen

kea.pesonen@outlook.com tai kirjepostissa osakunnalle osoitteeseen Ainejärjestötila
Pinni A4101, Kalevantie 4, 33014 Tampereen yliopisto. Sähköinen aineisto mieluiten
painokelpoinen PDF (kuvat 300 dpi), korkearesoluutio tif/jpg/eps. Toimisto-ohjelmilla
(Word, PowerPoint, Excel) ei kannata valmistaa ilmoituksia. Julkaisu on värillinen.
Ilmoitusmateriaalit tulee toimittaa 3.4.2017 mennessä. Mikäli materiaaleja ei ole
toimitettu ajallaan, sovitulle paikalle painetaan ilmoittajan nimi ja yhteystieto.

Laskutus
Saatte heti sopimuksenteon jälkeen sähköpostitse tilausvahvistuksen sekä tämän
mediakortin, joista käyvät ilmi mainoksen koko- ja muut tekniset tiedot. Lähetämme
teille laskun, kun lehti on ilmestynyt. Kevään 2017 lehti ilmestyy viikolla 17.

Lisätietoja
Lisätietoja saatte tarvittaessa teihin yhteydessä olleelta edustajaltamme tai
Typolaasen päätoimittajalta Kea Pesoselta numerosta 050 590 5063 tai sähköpostitse
osoitteesta kea.pesonen@outlook.com.

