
OCICAT RY:N JÄSENLEHDEN MEDIAKORTTI 2018

1/1 sivun mainos,  
värillinen, 210x270mm 
Takakansi  300€ / vuosi
Takasisäkansi  250€ / vuosi
Etusisäkansi  280€ / vuosi

1/1 sivun mainos, 
mv, 210x270mm 
Jäsenille 30€ / nro
Jäsenille 80€ / vuosi
Muut 150€ / vuosi

Pikkuilmoitus,  
1 palsta, 4 riviä 
5 € / numero
15 € / vuosi

A
210x270mm

A
210x270mm

1/2 sivun mainos, 
mv, 190x135mm 
Jäsenille 15€ / nro 
Jäsenille 40€ / vuosi 
Muut 100€ / vuosi

190x135mm

Millainen lehti on 
Osikatti on Ocicat ry :n jäsenlehti, ja se postitetaan yhdis-
tyksen yhteistyökumppaneille ja yli 100 jäsenelle ympäri 
Suomen. Irtonumeroita voi ostaa yhdistyksen rotupöydästä 
eri kissanäyttelyissä. Osikatti on v. 1993 perustetun yhdis-
tyksen tärkein tiedotuskanava kotisivujen www.ocicat.fi ja 
facebook-sivun ohella.

Ocicat on eräs eniten näyttelymenestystä keränneistä lyhyt-
karvarodusta, ja kansainväliset tuomarit ovat usein antaneet 
kiitosta suomalaisille ocicat-kasvattajille. Ocicatkissoilla ja 
ocicat-väellä on siis hyvä näkyvyys kissanäyttelyissä.

Osikatti saavuttaa ocicat-rodun harrastajat hyvin. Kissahar-
rastajat kaipaavat kissaan ja sen hoitoon liittyvää tietoa ja 
lukevat lehden huolellisesti. Ocicat ry:n kasvattajalistalla 
oli vuoden 2018 alussa 19 kasvattajaa, ja ocicateja rekiste-
röidään vuosittain noin 50 kpl. Lehden lukijat jakautuvat 
ympäri Suomen kattavasti eri ikäryhmiin. 

Osikatissa käsitellään kissojen terveyttä ja hyvinvointia, 
kerrotaan ajankohtaisia uutisia rodusta ja sen kehitykses-
tä kotimaassa ja ulkomailla sekä esitellään jäsenten kisso-
ja ja niiden näyttelytuloksia. Jäsenistö tuottaa suurimman 
osan lehden sisällöstä. Ajoittain julkaistaan muitakin esim. 
eläinlääketieteeseen liittyviä ajankohtaisia artikkeleita. 

Tarjoamme mainostajalle aktiivisen ja kissojensa hyvinvoin-
nista kiinnostuneen kohderyhmän. He ovat hintatietoisia, 
mutta panostavat laatuun. He ovat kiinnostuneita kissojen 
terveydestä ja haluavat tarjota kissoilleen virikkeellisen 
ympäristön. Kissojen hyvinvointi ja ravitsemus on lukijoil-
lemme tärkeää.

Lehden yhteystiedot 
Julkaisija:   Ocicat ry 
Päätoimittaja:  Sari Jääskeläinen 
Julkaistavat aineistot: osikatti@ocicat.fi 
Laskutus:   Anne Ranta 
   jasenrekisteri@ocicat.fi

Lehti ilmestyy kaksi (2) kertaa vuodessa. 
Lehden levikki on n. 150 kpl. 
Mainostila laskutetaan jälkikäteen joko sähköisellä tai 
paperisella laskulla.

Tekniset tiedot 
Koko leikattu A4, sivukoko 210 x 270 mm. Kannet 
sisäsivuineen neliväri, muutoin painoväri musta. Lehti 
sidotaan nitomalla.

Aineisto-ohjeet 
Materiaalin voi toimittaa seruaavissa formaateissa:

• PDF tai pakattu (package) InDesign tiedosto (.indd),

• Pelkät kuvat JPG, TIFF, EPS

• Pelkkä teksti DOC, DOCX, RTF, TXT

Sijoita sisältöelementit vähintään 10mm päähän ilmoituksen 
reunasta. Erimerkiksi 1/1 sivun ilmoituksessa tulee kaikki 
oleellinen informaatio sijoittaa alueen 190x250mm 
sisäpuolelle. Lisää 3mm leikkuuvarat (bleed) ilmoituskoon 
ulkopuolelle.

Aineisto sähköpostitse osoitteeseen osikatti@ocicat.fi.

HUOM! HOX! Kustantajan vastuu rajoittuu maksettuun ilmoitushintaan. Julkaisematta jäänyt 
ilmoitus korvataan mainostilalla seuraavassa mahdollisessa numerossa. Kustantaja ei korvaa 
itsestään riippumattomista tai ylivoimaisista esteistä aiheutuneita haittoja. Valtiovallan, 
verottajan jne. muuttuneet määräykset vaikuttavat perittäviin kustannuksiin xvälittömästi 
astuttuaan voimaan. Hintojen muutoksista pyritään ilmoittamaan mahdollisimman nopeasti.

Ocicat ry • www.ocicat.fi • www.facebook.com/ocicat.fi


