
YOUSPORT URHEILUKAUPAN KÄSIKIRJA 2023

Helmikuussa 2023 ilmestyy taas 
koko urheilukaupan toimialan 

kattava hakuteos. YouSport 
Urheilukaupan Käsikirja pakkaa

yksien kansien väliin kaikkien
merkittävien tavarantoimittajien
yhteydet ja tuotevalikoimatiedot.

Lisäksi se tarjoaa paljon
urheilukaupan arjessa

hyödynnettävää tietoa, ja on
hakuteoksena nettiäkin nopeampi!

URHEILUKAUPAN TUOTEMERKKIHAKEMISTO
Tuotemerkkihakemisto kertoo yritysesittelyssä mukana 
olevien tavarantoimittajien tuotetarjonnan. Aakkoselli-
nen tuotemerkkien hakemisto kertoo kunkin tuotteen 
toimittajan yritysnimen, ja sivunumero ohjaa kyseessä 
olevan yrityksen omalle sivulle.

URHEILUKAUPAN YRITYSTEN ILMOITUSOSA
Alan yrityksillä on mahdollista ostaa Käsikirjaan mak-
sullinen ilmoitus, jossa kerrotaan enemmän heidän 
toiminnastaan. Ilmoituksen sivunumero merkitään hake-
mistoon yrityksen nimen kohdalle. Ilmoitusten kokovaih-
toehdot ja hinnat ovat alla. Linkitämme kaikki Käsikirjan
ilmoitukset asiakkaan haluamaan nettiosoitteeseen. 
Näin Käsikirjan sähköisestä versiosta pääsee vaivatto-
masti mukana olevien yritysten verkkosivuille.
Lähetä aineiston toimittamisen yhteydessä myös  
url-osoite, johon haluat ilmoituksen linkittyvän.

Vuoden 2023 Käsikirja julkaistaan myös uudistuneel-
la Yousport.fi-sivustolla sähköisenä versiona.

URHEILUKAUPAN KALENTERI
Käsikirjassa on urheilukaupan tapahtumakalenteri, 
joka on painettu kirjan kalenteriosaan. Se toimii sel-
laisenaan arkisena työkalenterina alan toimijoille.

URHEILUKAUPAN TAVARANTOIMITTAJAT
Aakkosellinen yrityshakemisto listaa kaikki ne 
urheilukaupan alaan liittyvät yritykset, jotka kirjan 
painoon mennessä ovat olleet kustantajan tiedossa. 
Hakemistossa on yrityksen nimen lisäksi osoite ja 
puhelinnumero.

YOUSPORT URHEILUKAUPAN KÄSIKIRJA 2023

Varauspäivä  Aineistot 
31.1.2023

Ilmestymispäivä 
27.2.202324.1.2023

ILMOITUSHINNAT 2022
Ilmoitustila Koko  Hinta

Aukeama 2/1 s 256x190  1725 € + ALV
1⁄1 s 128x190  995 € + ALV
½ s 128x90 690 € + ALV
1/3 s 128x61 400 A€ L+ V

Ilmoitukset laskutetaan helmikuussa Käsikirjan ilmestymisen jälkeen.

AINEISTOVAATIMUKSET

OTA YHTEYS:

Kuva- ja logotiedostot: tif., eps., jpg., psd. tai vektori
grafiikkana (Freehand tai Adobe Illustrator).
Kaikissa ilmoituksen kuvissa tulee olla CMYKväri
erottelu ja kaikki käytetyt spottivärit tulee muuntaa 
CMYKväreiksi. Kuvien resoluutio 300 dpi
Maksimi väripeitto: 300 %
Leikkausvara: Lopullinen koko + 5 mm leikkuuvara 
ilmoituksen kaikilla sivuilla
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joka on painettu kirjan kalenteriosaan. Se toimii sel-
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URHEILUKAUPAN TAVARANTOIMITTAJAT
Aakkosellinen yrityshakemisto listaa kaikki ne 
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Varauspäivä Aineistot
31.1.2023

Ilmestymispäivä
27.2.202324.1.2023

ILMOITUSHINNAT 2022
Ilmoitustila Koko Hinta

Aukeama 2/1 s 256x190  1725 € + ALV
1⁄1 s 128x190 995 € + ALV
½ s 128x90 690 € + ALV
1/3 s 128x61 400 A€ L+ V

Ilmoitukset laskutetaan helmikuussa Käsikirjan ilmestymisen jälkeen.

AINEISTOVAATIMUKSET

OTA YHTEYS:

Tiedostomuoto: Painokelpoinen PDF/X:1a (2001) standardin 
mukainen pdftiedosto toimitetaan sähköpostilla osoittee
seen myynti@yousport.fi ja aineistot@saarsalo.fi
ICC-profiili: ISOcoated_v2_300_eci.icc

Voit teettää aineiston myös viestintätoimisto Akvamariinissa 
hintaan 150 € + ALV.
Kokoamme aineistosi (kuvat, logot, teksti) ohjeittesi mukaan.
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