
BIKING IN PRACTICE
Ideas and acts to promote walking and cycling

Arvoisa vastaanottaja
Julkaisemme korkeatasoisen ympärivuotista pyöräilyä ja kävelyä edistävän kirjan 
Montrealin 5. kansainvälisessä talvipyöräilykongressissa, johon on ilmoittautunut 
yli 300 osanottajaa. Kirja on esillä tilaisuudessa näytekappalein ja tilausesittein, 
joista vastaa Talvipyöräilykongressin presidentti Timo Perälä http://
www.velo.qc.ca/wcc/en/home. Kirjan ajankohtaisuutta korostaa mm. Pariisin 
ilmastosopimus ja pohjoismaiden esitys pyöräilyn ottamiseksi yhdeksi tärkeäksi 
ja edulliseksi päästöjen vähentämisen keinoksi.
Kirjan tavoitteena on edistää pyöräilyä ja kävelyä vaikuttamisen ja suunnitteluosaamisen  
kautta. Kirja ja sen kohderyhmät yhdistettynä sponsorien itsensä toteuttamaan 
jakeluun, edistävät vientiämme yhdyskunta- ja teknillisessä suunnittelussa sekä 
matkailualalla. Innovatiivista on, että asiaa viedään Suomesta ja pohjoismaista tässä 
muodossa. Suomesta pohjhoismaisena esimerkkinä on mukana mm. Oulu.       
Julkaisusta tulee laadukas, kuvitettu noin 80 sivuinen kirja, koko 210*210/220. 
Toivomme kansainväliseen jakeluun menevän kirjan kiinnostavan teitä 
ilmoitusmediana.Tarjoamme teille myös mahdollisuuden tukea kirjahanketta sponsorina 
ja yhteistyökumppanina hankkimalla kirjoja henkilökuntanne tai sidosryhmienne 
käyttöön, edullisin ennakkotilaushinnoin.
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“Life is like 
riding a bicycle; 
to keep your 
balance, you 
must keep 
moving"

Einstein.´s  words
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ILMOITUSTILA & KIRJAPAKETIT
Ilmoitustila ja hinnat
1/1 sivu, sisältäen 25 kirjaa,      950 € + alv 24%
1/2 sivu, sisältäen 10 kitjaa       550 € + alv 24%
1/4 sivu, sisältäen   5 kirjaa       300 € + alv 24%

KIRJAPAKETTIEN ENNAKKOTILAUSHINNAT
50 kpl,  900 € + alv 10%
30 kpl,  650 € + alv 10%
10 kpl,  230 € + alv 10%

ILMOITUSTEN ASEMOINTI
Kokosivun ilmoitukset
Tekstin yhteyteen, kunkin osion alkuun 
tai loppuun tai tekstin jälkeiseen 
ilmoitukset-osioon
Muut ilmoitukaset
Tekstin jälkeiseen ilmoitukset-osioon.

Julkaisĳa   
Päätoimittaja  

Suunnittelu ja  layuot  
Taitto   
Paino   

Painos    
Jakelu

  Painovuosi   
Copyright

Väri
Koko

Painopaperi

RD Aluekehitys Oy
Yrjö Myllylä
Suunnittelutoimisto M&MC, Ossi Luoma
Ossi Luoma / PrintMill Oy
PrintMill Oy, Loviisa
500 kpl
Kansainvälinen / Talvipyöräilykongressi
2017
Mauri Myllylä
4/4
210 x 210 / 220
Kansi / Ensocoat 275 g, sisus / G-print 130 g.

MEDIATIEDOT

Englanninkielen tarkastuksesta vastaavat Aie Oy, Leo Westerlund 
sekä syntyperäinen New Yorkissa yhdyskuntasuunnittelutoimiston 
vetäjänä työskennellyt Jon McEwan. Kirjan tekstisisällöstä vastaa 
kirjoittaja Mauri Myllylä ja toimittamisesta RD Aluekehitys Oy, Yrjö 
Myllylä.
Ilman sponsorointia, myyntiin tulevan kirjan peruspainos on 500 kpl. 
Sitä nostetaan sponsoroinnin ja ennakkotilausten mukaisesti. Lisäksi 
varataan mahdollisuus uusintapainoksiin.



AIKATAULU

Julkaisun taitto on käynnissä ja sen viimeistely taphtuu vuoden loppuun mennessä.
Painovalmis ilmoitusaineisto ( esim. pdf )postitse tai sähköpostilla alla olevaan 
osoitteeseen joulukuun loppuun mennessä, jonka jälkeen kirja menee 
painovalmisteluun tammikuun alussa.
Kirja valmistuu tammikuun  lopulla. Julkaiseminen ja jakelu 5. kansainvälisessä 
Talvipyöräilykongressissa Montrealissa, Kanadassa helmikuun alkupuolella.

Ilmoitus- ja ennakkotilaukset19.12. mennessä.

Kirjat toimitetaan ilmoittajille / sponsoreille heti julkaisemisen jälkeen 
ennakkotilausten mukaan tilaajan toivomana ajankohtana. 
Laskutus tapahtuu kirjojen toimittamisen jälkeen helmikuun puolessa välissä.

YHTEYDENOTOT

Valintavaihtoehdot ovat tuotteet tai niiden yhdistelmät. Tiedustelut ja tilaukset joko 
kirjan kirjoittajalle tai allekirjoittaneelle. Kirjan kirjoittajan yhteystiedot: Mauri Myllylä, 
mauri.myllyla@navico.fi, puh. 040 502 3825. Lisätietoja antaa kirjan päätoimittajana 
toimiva YTT Yrjö Myllylä, RD Aluekehitys Oy:stä, puh. 0500 450 578. 

Yhteistyöterveisin

Yrjö Myllylä, YTT, 
Toimitusjohtaja
RD Aluekehitys Oy
Meriusva 5
FI-02320 ESPOO
www.rdaluekehitys.net
E-mail: yrjo.myllyla@aluekehitys.fi
Tel: + 358 500 450 578
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