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Pihvikarja –
pihvikarjankasvattajien oma lehti
Ilmoitus Pihvikarja-lehdessä tarjoaa suoran yhteyden karjankasvattajien ja
alan asiantuntijoiden tavoittamiseksi.
Pihvikarja-lehti on suomalaisen naudanlihantuotannon puolestapuhuja. Lehteä julkaisee Pihvikarjaliitto, joka
edustaa Suomessa kasvatetun, eettisesti korkeatasoisen laatulihan tuottajia. Liiton tavoitteena on parantaa
pihvikarjankasvatuksen tunnettuutta, edistää pihvilihan arvostusta ja lujittaa jäsentensä keskinäistä yhteistyötä.
Lehti tavoittaa pihvikarjaa kasvattavat maatalousyrittäjät, alaan liittyvät päättäjät ja asiantuntijat. Pihvikarjaliiton
sidosryhmille ja jäsenille lehti on maksuton. Myös alan oppilaitokset voivat tilata lehteä tarpeen mukaan vastikkeetta. Muille vuosikerran hinta tilattuna on 30 €.
Jokainen Pihvikarja-lehti sisältää kirjoituksia alan tärkeistä ja ajankohtaisista aiheista. Lehti palvelee lukijaa
käytännön työtä lähellä olevilla reportaaseilla sekä tieto- tai tutkimuspohjaisilla artikkeleilla. Lehdelle voi
mielellään tarjota tekstejä ja valokuvia, mutta toimitusneuvostolla on mahdollisuus valita julkaistavat aineistot.
Pihvikarja-lehden levikki on 2000–3000 kpl (huhtikuu 2000 kpl, kesäkuu 3000 kpl, joulukuu 2000 kpl).
Lehti ilmestyy kolme kertaa vuodessa, neliväripainettuna aikakauslehtenä.
Kun haluat lähestyä tahoja, jotka kannattavat eettistä ja korkeatasoista pihvilihantuotantoa tai
tuotteesi/palvelusi on suunnattu pihvikarja-ammattilaisille, tavoitat heidät helpoiten ilmoittamalla
Pihvikarja-lehdessä. Tervetuloa mukaan!
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Teemana laatuliha
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Pihvi ja lihapullat
ovat suomalaista
ruokakulttuuria
Markus Maulavirran
pihvilihavinkit
Arjen herkkuja
jauhelihasta
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Teemana
riskien hallinta

Rotukarjahanke:
vasikkatuotos on
monen tekijän summa
Maatilojen
riskienhallintakeinot
Naudanlihan tulevaisuus –
kuluttaja arvoaallokossa
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ILMOITUSHINNAT:
ILMOITUSPAIKKA

KOKO

PERUSHINTA

JÄSENHINTA

ETUPAKETTI 3,5

Takakansi

210 x 297 mm (+ 3 mm bleed, ylös 30 mm
korkea alue tyhjää osoitemerkinnöille)

1750 €

1310 €

kts. alta

Etu- tai takakannen sisäpuoli

210 x 297 mm (+ 3 mm bleed)

1500 €

1125 €

kts. alta

Kokosivu sisäsivuilla

210 x 297 mm (+ 3 mm bleed)

1200 €

900 €

kts. alta

Sisäsivuilla

1/2 sivu (180 x 130 mm)

850 €

635 €

kts. alta

Sisäsivuilla

1/4 sivu (85 x 130 mm)

500 €

250 €

kts. alta

Sisäsivuilla rivi-ilmoitus

95 x 60 mm

190 €

95 €

kts. alta

Sisäsivuilla rivi-ilmoitus

45 x 60 mm

100 €

50 €

kts. alta

ETUPAKETTI 3,5:

Etupaketilla 3 ilmoitusta perushintaan tai jäsenille jäsenhintaan ja neljäs ilmoitus -50 %.

ILMOITUSMYYNTI:

Armi Mäenpää, puhelin 040 508 4161, armi.maenpaa@pihvikarjaliitto.fi

ILMOITUSAINEISTOT:

Ilmoitusaineistot painovalmiina PDF:nä. Huomioi kokosivun ilmoituksissa 3 mm bleed, mikäli aineistoa on
reunasta reunaan. Lähetä rivi-ilmoituksiin tekstit sähköpostilla.
Aineisto-osoite: armi.maenpaa@pihvikarjaliitto.fi
Mikäli ilmoitus ei ole painovalmis, kysy etukäteen lisätietoja sen aineistovaatimuksista tai ilmoitusvalmistuksen
hinnoittelusta (040 722 5189 tai info@neitisievanen.fi).

ILMESTYMINEN:

Pihvikarja-lehti ilmestyy 3 kertaa vuodessa.
Painosmäärä kevään ja loppuvuoden numerossa 2.000 kpl, kesän numerossa 3.000 kpl.
Julkaisija: Pihvikarjankasvattajien liitto ry.
Pihvikarjan ilmestymiskuukaudet ovat huhtikuu, kesäkuu ja joulukuu.

www.pihvikarjaliitto.fi

