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CCOF:n jäsenille, sekä yhteistyökumppaneille. Lehti ilmestyy neljä
Tarvittaessa
voittaiteettää
ilmoituksesi
edullisesti
Mikäli hyväksyttyä ilmoitusta ei tuotannollisista,
toiminnallisista
asiakkaasta
johtuvasta syystä
voida yhteistyök
kertaa vuodessa (kevät, kesä, syksy ja talvi).
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Ilmoituskoot 2018

e
Ilmoituskoot 500
2018

poisjäämisestä tai julkaisemisessa tapahtuneesta virheestä rajoittuu ilmoituksesta maksetun hinnan paMikäli hyväksyttyä ilmoitusta ei tuotannollisista, toiminnallisista tai asiakkaasta joht
lauttamiseen.

julkaista, CCOF ei vastaa ilmoittajalle mahdollisesti aiheutuvista vahingoista. CCOF:n
poisjäämisestä tai julkaisemisessa tapahtuneesta virheestä rajoittuu ilmoituksesta m
lauttamiseen.
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Ilmoituksen koko ______________________________________________
2/1
420 x 297 mm
(+4 mm bleed)

1/1
210 x 297 mm
(+4 mm bleed)

1/2 pysty
102 x 297 mm
(+4 mm
2/1 bleed)
420 x 297 mm
(+4 mm bleed)

1/2 vaaka
210 x 146 mm
(+4 mm bleed)
1/1
210 x 297 mm
(+4 mm bleed)

Ilmoituksen koko ___________________________________
Hinta______________________Aineistopäivä_______________________
1/2 pysty
102 x 297 mm

1/2 vaaka
210 x 146 mm

Hinta______________________Aineistopäivä____________

Tilaaja_______________________________________________________
(+4 mm bleed)
(+4 mm bleed)
Tilaajan osoite

Tilaaja_____________________________________________

______________________________________________________________

Tilaajan osoite

________________________________________________

___________________________________________puh._______________________________

___________________________________________puh._________________

1/4 vaaka
191 x 67 mm

400 e

1/4 pysty
93 x 136 mm

400 e

”käyntikortti”
Takakansi
Takakansi 1/2 s
1/4 pysty 210 x 270
”käyntikortti”
90 x 50 mm1/4 vaaka
mm
210 x 134 mm
93 x 136 mm
x 50 mm
(+4 mm 90
bleed)
(+4 mm bleed)
300 e 191 x 67 mm

Tilaajan
allekirjoitus____________________________________________
Takakansi
Takakansi 1/2 s
210 x 134 mm
(+4 mm bleed)

210 x 270 mm
(+4 mm bleed)

Tilaajan allekirjoitus__________________________________

Palauta
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sähköpostilla
cadillaclehti@gmail.com, tai postitse
postitse
Palauta lomake
cadillacnews.ccof@gmail.com,
Palauta lomake sähköpostilla cadillaclehti@gmail.com,
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KYSY! edullista ilmoitusten valmistuspalveluamme,
hinta alk. 100
€ (alv 0 %) ilmoituksen
riippuen,
p. ja
0400
68 59 68 riippuen, p. 0400 68
KYSY! edullista ilmoitusten
valmistuspalveluamme,
hintakoosta
alk. 100ja€ vaatimuksista
(alv 0 %) ilmoituksen
koosta
vaatimuksista

Mainosta lehdessämme...
Mainosta lehdessämme...
Cadillac
Club of Finlandväkeä
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ostovoimaista
Cadillac Club of Finland ry:n jäsenet ovat
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lukijoita/numero on n. 1500 kpl, joten ilmoituksella Cadillac News -lehdessä tavoitat varsin
mukavan määrän autoharrastuksen Heavy Usereita edulliseen hintaan - käytä hyödyksesi!
mukavan määrän autoharrastuksen Heavy Usereita edulliseen hintaan - käytä hyödyksesi!

...se on
todella tehokasta!
...se on todella
tehokasta!

