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MEDIAKORTTI 2015

VUOSIKERTA
1. LEHDEN JULKAISIJA

4. PAINO

Justus ry/rf
Pitkäkatu 28-30,
Tammipiha 4. krs
65100 Vaasa

Esa Print Oy, Lahti

Päätoimittaja
Santeri Jusslin
santeri.jusslin(a)helsinki.fi
kotisivut:
http://justuswasa.fi/justus-tidningex-nunc/

5. ILMOITUSTEN MYYNTI
Päätoimittaja: santeri.jusslin(a)helsinki.fi

6. ILMOITUSTEN KOOT JA HINNAT
Hinnat sisältävät ALV:n

2/1 aukeama: 430x285 mm (320 EUR)
1/1 koko sivu: 215 x 285 mm (225 EUR)
1/1 takakansi 215 x 285 mm (245 EUR) LOPPU

2. JAKELU JA PAINOS
Paperiversio: 250 kpl
Sähköisesti: www.justuswasa.fi
Sähköinen versio on mitoitettu luettavaksi
myös mobiililaitteilla (tablet).

3. TEKNISET TIEDOT
Lehden koko: 215 x 285 mm
Värit: 4-värinen
Paperi (kansi): LumiArt 200g
Paperi (sivut): G-Print 100g
Sähköisesti: www.justuswasa.fi
sähköinen versio on mitoitettu luettavaksi
myös mobiililaitteilla (tablet ja älypuhelin).

1/2 pysty: 102 x 285 mm (110 EUR)
1/2 vaaka: 215 x 140 mm (110 EUR)
1/3 vaaka: 215 x 75 (80 EUR)

7. ILMESTYMISAIKATAULU

10. LEHDEN TARKOITUS

Lehti ilmestyy kolme kertaa vuodessa.

Kaksikielinen lehti julkaistaan kolmesti vuodessa ja sitä lukevat ahkerasti yhdistyksen
jäsenet sekä sidosryhmät. Jakelu kattaa
oikeuselämän keskeiset toimijat Vaasassa
ja Helsingissä sekä alan opiskelijoiden ainejärjestöt ympäri maan.

1/2015
maaliskuun alussa 2015
2/2015
toukokuussa 2015
3/2015
marras-joulukuussa 2015

Lehti on tärkeä tiedotusväline, kun haluaa
tavoittaa tulevia lakimiehiä ja alan aktiivisia
ihmisiä.

8. AINEISTONJÄTTÖPÄIVÄT

Lehti ilmestyy myös sähköisesti Justus ry:n
kotisivuilla. Lehtiuudistuksen yksi tärkeimmistä tavoitteista oli, että lehteä pystyy
lukemaan täysipainoisesti ja vaivattomasti
myös sähköisesti. Lehden sivukoko vastaa
esimerkiksi iPad-tablettien ruudun kokoa
siten, että lehti sopii täydellisesti laitteen
ruudulle ja lukeminen on vaivatonta ja yhtä
miellyttävä kokemus kuin lukuhetket paperisen lehden parissa.

1/2015
10.3.2014
2/2015
8.5.2015
3/2015
15.11.2015

9. LEHDEN TAUSTA
Ex Nunc on Justus ry:n jäsenlehti, joka julkaistiin ensimmäisen kerran vuonna 1996.
Vuonna 2015 lehti tullaan uudistamaan
perusteellisesti. Uudistukset koskevat sekä
lehden ulkoasua ja kokoa että myös sisällölistä ulottuvuutta. Justus hakee vuoden
2015 viestintästrategiallaan näkyvyyden
kasvattamista. Visuaalisesti raikas lehti on
tärkeässä asemassa tämän tavoitteen saavuttamisessa.
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Lehti tulee sisältämään kolumnisarjan, jossa
pureudutaan ajankohtaisiin ja oikeustieteen
opiskelijoiden kannalta mielenkiintoisiin
teemoihin. Pääjuttu käsittelee jotakin ajankohtaista aihetta, johon vaasalaisilla oikkareilla on jotain kehitysehdotuksia.
Asiapitoisuutta tasapainottaa kevyet jutut,
joihin voi sisältyä tuleville juristeille tärkeitä
asioita kuten autoja, paikkoja, matkailukohteita, ruokaa ja muita hyvinvointiteemoja

