Præsentation af DSO’s
”Særnummer 2012/2013”
I DSO har vi udarbejdet et særnummer i
A5 format, med et omslag i farver, på 44
sider.
Særnummeret er tiltænkt medlemmernes
killingekøbere, så de er klædt på til at
modtage deres nye orientalske kat og nye
familiemedlem, og forhåbentlig få lyst til
at melde sig ind i DSO, samt evt. interesserede kommende medlemmer.
Bladets indhold er forskellige artikler fra
årenes løb samt nogle nye som rammer,
hvad en ny katteejer bør vide bl.a. om

•
•
•
•
•
•
•
•

Vaccination
Neutralisering
Forsikring
Fodring
Giftige planter
Kradsetræer
Seniorkatten
Udstilling og opdræt

Ligeledes indeholder bladet nogle hygge
artikler, nogle topkatte og udstillingsbilleder, for at vise bredden af det, vi i DSO
står for.

Det er bevidst valgt, at særnumret ikke
skulle være reklame på reklame, så derfor er der kun opdrætterannoncer på midtersiden fra de af vores medlemmer, der
betaler for at reklamere i offentligt rum.
Der er også kun 3 firmaannoncer, hvor
vores faste annoncør af medlemsbladets
bagside finansierer det farvede omslag,
og de 2 andre dækker en pæn del af trykkeudgifterne.
Layoutet til forsiden er collage, der er
lavet af indsendte billeder fra fotokonkurrencen i 2008, der repræsentere en fin
samling af medlemmernes kat. IV katte i
mange farver og variationer. Ligeledes er
det den collage, vi anvender på flere af
vores foldere og PR materiale.
Særnumret skal erstatte den gamle løsning, hvor vi tilbød nye killingekøbere et
½ års gratis medlemskab. Bestyrelsen
håber med dette fremstød, at opdrætterne vil være behjælpelige med at hverve
nye medlemmer til vores specialklub.

Med særnummeret følger et ”Gavekort”,
som skal udfyldes af opdrætteren, det
giver den nye killingekøber muligheden
for at købe sit første medlemskab i DSO
Hvis man ikke vælger at melde sig ind, så til halv pris - gavekortet gælder to måneder efter købet.
er killingekøberen stadigvæk klædt godt
på til at have kat. Så selvom vi ikke nødOpdrætterne kan rekvirere det antal blavendigvis får et nyt medlem, så har vi
de, som de har annonceret killinger på
stadigvæk hjulpet og gavnet killingens
killingelisten eller kan dokumentere, at de
fremtidige liv.
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har. Der vil være mulighed for at få særnumret, ved forudbestilling, på mange af
de danske udstillinger, ellers må man
betale porto for forsendelsen.
Skulle der sidde nogle af jer medlemmer,
som godt kunne tænke sig bladet, så kan
det købes for 20 kr. + forsendelse.
For bestilling af særnumret skriv en
mail til formand@dso.dk
Bestyrelsen
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