Vážení členové Beagle Clubu a skalní příznivci plemene beagle,
zahajujeme sběr příspěvků pro zpravodaj, který výjimečně obsáhne 2 roky – 2017 a 2018.
Sběrná e-mailová adresa je redakce.beagleclub@gmail.com.
Prosíme všechny majitele…
1) nových klubových šampionů z let 2016 a 2017
2) nových šampionů z let 2017 a 2018
3) aktivních šampionů z let 2017 a 2018
4) vítězů tříd klubových a speciálních výstav z let 2017 a 2018
… aby zaslali postojové fotografie(u aktivních vítězů není postoj vyžadován) svých pejsků v
co největším rozlišení! Pokud od Vás žádnou fotku nedostaneme, použijeme fotografii
poskytnutou pro uchovnění.
K dosaženým neklubovým šampionátům připojte prosím vyfocené nebo oskenované potvrzení.
Budeme rovněž rádi za poskytnutí kvalitních žánrových fotek či momentek Vašich
čtyřnohých kamarádů pro ilustracizpravodaje.
Do zpravodaje po delší odmlce opět přijímáme placenou barevnou inzerci! Nabízíme:
● celostranu uvnitř za 900 Kč
● půlstranu uvnitř za 450 Kč
● celostranu na zadní straně obálky za 3 300 Kč
Pro nečleny klubu se ceny zdvojnásobují.
Inzeráty je možno dodat v těchto formátech:
● Acrobat Distiller (pdf)
● Photoshop (eps, tiff)
● Illustrator (ai, eps – písmo v křivkách)
● InDesign (indd – dokument ve „sbaleném“ stavu, včetně fontů a zdrojových obrázků)
U inzerátů je nutné přidat 5 mm na ořez a umístit text minimálně 5 mm od ořezové linie;
barevnost – CMYK.
Náhled formátů inzerce si zobrazíte zde
. Pro půlstránkovou inzerci nabízíme dvě varianty,
doporučujeme ale využít spíše tu 210 × 148 mm.
Pokud byste inzerci rádi využili, ale nevíte, jak podklady připravit, můžete se obrátit na grafičku
Zdeňku Jindrovou, která pro Vás podklady za poplatek ráda připraví. Kontaktujte ji na
zdenka.jindrova@gmail.com.
Uvítáme také jakékoli články odborného i neodborného charakteru s bíglí tematikou.

Fotografie, příspěvky i inzerci zasílejte do 6. 1. 2019na výše uvedenou e-mailovou adresu.
Bude nám potěšením, nadělit Vám pár týdnů po Vánocích druhého ježíška v podobě krásného
zpravodaje.
Za Beagle Club
Karolína Zamora
773 006 345

