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AROMI’S TARGET GROUP IS PROFESSIONALS IN THE COMMERCIAL KITCHEN AND RESTAURANT SECTOR.
Restaurants, hotels, cafés, fast-food places, bars, bistros, school kitchens, employee canteens, hospitals,
catering services, foodstuffs and beverages industry, hospitality sector students and stakeholders,
entrepreneurs, passionate amateur gourmets.

avecmedia.fi

Reach all
the movers and
shakers in the
food and drink
business.

A trade
journal
hits
the mark.

the reader

AROMI IS THE MAGAZINE FOR FOOD AND DRINK PROFESSIONALS.
The magazine covers a wide range of topics on the entire hospitality sector,
including commercial kitchens, cafés, restaurants and employee canteens.
The target group is comprised of every type of outfit, ranging from private
to municipal, co-operatives to chains and from large to small.
SURVEYS SHOW THAT READERS ENJOY SPENDING A SIGNIFICANT AMOUNT
OF TIME READING AROMI which is considered to play a key role in professional
development. Aromi regularly conducts reader surveys. The last survey was
conducted in May 2021 and the survey results can be found on the magazine
website aromilehti.fi/mediatiedot.
THE PERIODICAL IS THE READER’S CHOICE. When holding a magazine, the reader
has time and is receptive to the messages being conveyed in the magazine.
The magazine is seen as being informative, entertaining and a good source of
product information. Aromi is a targeted communications channel for professionals.

”I test the recipes,
and apply
the hand-on
information
I have got from
the articles directly
to my work. I can
make purchases
basing on the
advertisements,
as well as articles.”
Client research
of Aromi readers,
received open feedback
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Trends.
Everyday food.
Frozen goods.

RESTAURANT
Street Food & Take away.
Sustainability.

EMPLOYEE CANTEEN
Dessert.
Digitalisation.

COMMERCIAL KITCHEN
Veggie.
Commercial
kitchen machinery.

CAFÉ
Coffee & vitrines.
Packages.
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Gastro Helsinki
-fair magazine*
Massive distribution**

* Gastro Helsinki, 16–18 March 2022
** Massive distribution is executed in April and October. With these issues you will reach all manufacturing and central kitchens in Finland 100%.

Aromi has
29,700*
readers!
*Reader survey 2021,
Tietoykkönen oy

The best
source of
information
for the
hospitality
sector!
AROMI OFFERS an active, reliable and fast solution for your marketing
communications. In addition to the print magazine, Aromi’s other channels
are also at the user’s disposal: social media, website and newsletters.
Join us as a key contributor in media for food and drink professionals!
READERS CAN CHOOSE from an impressive, high-profile print magazine,
a handy e-publication for reading on tablets, computers or mobile phones,
or keeping up with current events on several different channels.
SOCIAL MEDIA PLAYS AN IMPORTANT ROLE. Social media engages and ensures
that information is quickly distributed between issues. Avecmedia’s Facebook and
Instagram pages are very active, widely followed and spark discussion.
News, background infor-mation, people and phenomena. Fast and easy.

A professional
magazine is
the most effective
way to add
a journalistic
touch to
advertising.

FURTHER INFORMATION: Anja Moilanen +358 40 537 4272,
Tanja Lukkarinen +358 40 529 3628. Feel free to give us a call!
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RESTAURANT
Special diets.
Summer foods & drinks.

CAFÉ
Vegetarian food.
Coffee, milk and
plant-based products.

RESTAURANT
Meat.
Restaurant machinery.
Workwear.

COMMERCIAL KITCHEN
Fish.
GN food.

EMPLOYEE CANTEEN
Flavours of the world.
Semi-processed goods.
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Massive distribution**

avecmedia.fi

facebook.com/avecmediafi

@avecmediafi

Take
advantage of
the massive
distribution
twice a year.

ADVERTISING FORMATS*
Double-page spread **

460 x 297 mm

Full page

230 x 297 mm

Full page 2nd cover

230 x 297 mm

Full page back cover

230 x 270 mm

Half page horizontal

230 x 146 mm

Half page vertical

112 x 297 mm

One-third page

75 x 297 mm

Quarter page

93 x 130 mm

One-eighth page

93 x 62 mm

Book
specialised
solutions and
specific placements well in
advance!

4-colour (VAT 0%)

Double-page spread **

8,100 €

Full page

4,750 €

Full page 2nd cover

4,900 €

Full page back cover

4,950 €

Half page

3,350 €

One-third page

2,950 €

Quarter page

2,400 €

One-eighth page

1,450 €

TECHNICAL SPECIFICATIONS

Magazine size: 230 x 297 mm
Raster: 70 lines
Binding: glued
Profile: ISOcoated_v2_bas.icc
Copy: ilmoitukset@aromilehti.fi
Please specify name of magazine,
issue and advertiser.
• Cancel advertisements
by the magazine’s copy date.
• Complaints must be made within 14 days
of publication.
•
•
•
•
•
•

* Please add 4 mm to advertising material
for bleed.
** Please note the glue binding.

Advertisement in
the Aromi
newsletter
1,000 €/ad.

Anja Moilanen, Sales Manager
+358 40 537 4272

Tanja Lukkarinen, Sales Manager
+358 40 529 3628
Arttu Kantanen, Marketing and
Sales Assistant
+358 40 661 5811

DESK EDITORS

Outi Tuomivaara, Editor-in-Chief
+358 44 550 5184

CIRCULATION

10,000, massive distribution 14,000

Service Directory

ADVERTISING RATES

SALES AND MARKETING

The BtoB Services directory
is a regular feature of Aromi.
Every other reader uses it in their work*.
An advertisement in the directory ensures
that information about your company will
appear in every issue throughout the year.
Advertisement sizes starting at
90 x 45 mm, price 1,690 €/10 issues.
* Reader survey 2021

SUBSCRIPTION RATES

Continuous (per year) 100 €
One year 122 €
Single issue 7.90 €
Online magazine: aromilehti.fi/digilehti
Single issue 5.90 € and 10 issues 49 €

EMAIL

firstname.lastname@media.fi

PUBLISHED BY

Mediatalo Keskisuomalainen,
Omnipress oy

Regularly published
newsletter
Aromin Makupaloja is a regularly published, precisely
targeted newsletter, which brings together the editors’ choices
and the topical messages from advertisers. The newsletter is
an enjoyably concise info package for its readers and especially
effective for advertisers.
• Published twice a month.
• 18,000–20,000 recipients / letter,
click-through rate 26–30%.
• A good photo/video, a concise text (max 500 characters)
and a link needed from the advertiser.
• Price 1,000 € + VAT / letter.
• Combine with printed adverts,
enjoy the multiple possibilities and
use the advertiser’s discount –30%.
See the newsletter schedule below.
Please note the limited number of
advertisement spaces per newsletter.

SCHEDULE
August

11 & 25

September

1 & 22

October

6 & 20

November

3 & 17

December

1 & 15

Easy help
for decisionmakers’
everyday
work.

The readers of Aromi are committed decision-makers
Aromi’s reader survey is conducted regularly every two years.
The results provide the editorial staff with valuable up-to-date
information and support them in continuous developing of
the magazine. The survey also provides both the staff and
the advertisers with excellent tools for monitoring reader
commitment.

• 73% of Aromi’s readers are decision-makers.

The survey, including many questions about advertising and its
effectiveness, gives lots of useful information for marketers.
The reader survey was conducted in May 2021 and it is
available on the magazine’s website aromilehti.fi/mediatiedot.
The survey was conducted by Tietoykkönen oy. The next
survey issue is in 2023.

• 94% of the readers find that the magazine contains
interesting articles about their professional field.

• Aromi has 29,700 readers.
• One issue is read by 2.7 persons.
• Readers spend 53.4 minutes with the magazine.
• 92% of the readers are satisfied with the layout, 90% with
the illustration and 85% with the contents of the magazine.

• 88% of the readers find the contents of the magazine topical
and following the developments of the branch.
• 4 in 5 readers use the information they receive from
the magazine in their work.

Advertorial – single content,
multiple channels

Prices starting
at 4,800 €
spread + VAT

Would you like to intergrate your advertising message directly into
Aromi’s content? Content tailored for the readers, on a platform they are
already using, provides the best opportunities for taking advantage of available
media. A single piece of content can be used on all of Aromi’s channels,
using different main messages/excerpts, and even in the advertiser’s own media.

Price includes
content producer work and
layout design.

An effective marketing message provides the reader with added value and
ideally competes directly with the media content for interest.

Excerpt
in a newsletter
Content
co-operation
avecmedia.fi

MAINOS

MAINOS

The Pantry mullistaa
käsityksen lounasravintolasta
Share Company on erikoistunut cateringiin, mutta myös lounas on Peter Walchille tuttu tuote.
Kun tietää, mitä tekee ja on hyvät kumppanit, voi laittaa kaiken uusiksi, osoittaa rohkeasti koronan
toisen aallon keskelle avautunut The Pantry. Laitekumppanina ravintolalla on Electrolux Professional.

R

uoholahden toimistoalueella on etätyösuositusten takia tavanomaista rauhallisempaa, mikä on suonut lokakuussa avautuneelle The Pantrylle pehmeän alun.
The Pantryn idea, tilauksesta nostettavat lautasannokset, on kuin luotu korona-aikaan. Itsepalvelukassan kautta ravintolaan astuva asiakas
näkee, miten kokki viimeistelee avokeittiössä annoksen ja ojentaa sen tarjolle.
Sisääntulossa on monta asiaa, joita The
Pantryssa on pohdittu huolella. Henkilökuntaa
ei sidota kassatyöhön, koska kone osaa hoitaa
sen. Näin työntekijöillä on enemmän aikaa keskittyä olennaiseen: seurustella, suositella ruokia
ja havainnoida, että kaikki sujuu kuten on tarkoitettu.
Ekologisuussyistä The Pantry ei laita tarjolle
salaattipöytää tai leipiä, vaan annoksen oheen
kuuluu runsas lisäkesalaatti. Toimitusjohtaja
Peter Walch kertoo, että näin säästetään työn
määrässä ja ennen kaikkea vältetään hävikkiä.
Ratkaisun ansiosta voidaan panostaa isommin
pääraaka-aineiden hankintaan.
– Tämä mahdollistaa sen, että meillä voi olla esimerkiksi tuoretta siikaa. Ei tietenkään joka päivä, mutta pystymme hankkimaan sellaisia
raaka-aineita, joihin ei lounasravintoloissa ole
totuttu.

Ruokalista on lyhyt: kolme annosta päivittäin.
Kuukaudessa on noin 60 uutta à la carte -annosta ja viikossa 15 uutta annosta: kala-, kasvis- ja liha-annos joka päivä. Viikoksi kerrallaan laadittava lista ammentaa ideoita maailmalta, joten suomalaiset raaka-aineet jalostuvat aina eri tavalla.
– Teemme 90-prosenttisesti kaiken itse alusta asti: kastikkeet, green curryt ja niin edelleen.
Meillä ei ole vain yhden alueen ruokaa, vaan pitää olla paljon mielikuvitusta ja raaka-ainetietoutta, kun on koko maailma auki ja kolme tee-

SHARE COMPANY
• Share Catering
• Kilta-Sali
• Metropol Hietaniemi
• The Pantry
• Taito Cafe
• Sweet Pepper Catering
• Bodomin Kartano
• Soutupaviljonki
• Sinne Catering
• Sinne Porvoo
• Fabriken

maa per viikko. Teemat voivat olla vaikka Lappi,
Salzburg ja Etelä-Afrikka, Walch kertoo.
Tärkeä cateringista saatu oppi on se, että yhdessä annoksessa on aina korkeintaan kolme
nostoa.
– Kolmen komponentin annos helpottaa logistiikkaa. Olemme laskeneet, että pystymme tekemään 200 lautasannosta hyvällä tahdilla 1,5 tunnin aikana ilman ongelmia, Walch huomauttaa.

Talon linja on rohkea
Walch on luonut The Pantrylle muutamia tavallisesta poikkeavia suuntaviivoja.
– Joka päivä juuri ennen avaamista teemme
annokset ja henkilökunta maistaa ja kommentoi ne. Käymme läpi annosten koon ja maun, ja
voimme vielä siinä vaiheessa reagoida, jos niissä
on jotain korjattavaa.
Päivittäin valmistettavien annosten määrää
on rajattu.
– Meillä on rohkea linja myös siinä, että valmistamme vain tietyn määrän annoksia. Ruokaa ei tehdä loputtomasti! Siinä on omat riskinsä,
mutta olemme hyviä arvioimaan menekin, kertoo markkinointipäällikkö Erika Kaipainen.
Keittiöpäällikkö Pekka Tuomisto huomauttaa,
että koronan myötä toiminnan tarkkuus on noussut uuteen arvoon:

– Nykyään lasken tiukasti, mitä raaka-aineita
voin tilata. Ennen olisin tilannut vähän enemmän,
laskematta niin tarkkaan. Tästä jää hyvä rutiini.
Oikein mitoitetut lautasannokset ehkäisevät
osaltaan hävikin syntyä. Kun vielä ylimääräiset
annokset on saatu kaupiteltua ResQ:n kautta, on
ravintolan hävikki usein pyöreä nolla.
Toimitusjohtajan mukaan rohkea linja sopii
tähän aikaan.
– Seisomme tämän linjan takana. Uskoisin koko maailman muuttuvan koronan myötä, ja meidän linjamme ilman buffet’ta on hyvä vastaus
muutokseen, Walch sanoo.
The Pantry on suunniteltu palvelemaan 250
lounasasiakasta lyhyessä ajassa, klo 11-13.30.

Electrolux Professional
suosittelee sopivat laitteet

Kuvat: Osmo Päivinen

Approach
that
speaks to
readers!

Parikymppisenä Suomeen muuttanut Peter
Walch on toiminut 16 vuotta yrittäjänä. Share
Company sai vihiä Ruoholahden liiketilasta reilu vuosi sitten ja jätti tarjouksensa ennen pandemiaa.
Electrolux Professional on ainutlaatuinen yritys, jonka omassa tuotannossa on ammattikeittiölaitteita, kahvinvalmistus- ja juomalaitteita sekä ammattipesulakoneita. Omalla tuotannolla
ja tuotekehityksellä pystytään takaamaan, että
asiakkaiden tarpeet ovat aina etusijalla. Electrolux Professionalin Suomen organisaatio on ollut
vahvasti mukana uusimpien tuotteiden kehityksessä, joten viesti Suomen markkinoiden tarpeista kulkee suoraan tehtaalle.
Tuote- ja markkinointipäällikkö Timo Aho
kiittää pitkäjänteistä yhteistyötä Peter Walchin
kanssa.
– The Pantry on meidän yhdessä rakentama
paikka. Tärkeintä on asiakkaan kuuntelu ja oikean kokonaisratkaisun löytäminen palvelemaan
asiakkaan tarpeita, Aho toteaa.

Walch toteaa, että kun tekee ruokaa, tarvitsee
yhteistyökumppaneita, jotka ymmärtävät mitä
teet.
– Olen ollut avaamassa myös hotellia ja risteilylaivaa. Tämä projekti oli helpoimpia - ei tullut
kertaakaan stressiä. Myöhästyimme vain viikolla
tavoitteesta, mutta laitteet olivat ajoissa, Walch
naurahtaa.
Walchilla oli vahva näkemys, mitä nimenomaan tässä ravintolassa tarvitaan. Suunnittelupalvelu kuului keittiön hintaan.
– Electrolux Professional teki meille nyt neljännen keittiön, tai oikeastaan kaksi: meillä on
sekä esivalmistelukeittiö että avokeittiö salissa.
Kokit eivät kuulu taakse vaan eteen!
Tärkeintä on, että laitteet sopivat valittuun
konseptiin. Yksi laitetoimittajan tärkeimmistä
ominaisuuksista on kartoittaa ja suunnitella oikeat laitteet palvelemaan asiakkaan toimintatapaa. Kaikkea palloteltiin yhdessä tavoitteena
luoda paras flow keittiöön. Lisäksi jokaisen laitteen on oltava helposti siirrettävissä.
– Jos joku laite ei toimi tai on väärässä paikassa, en halua olla kiinni siinä. Laitteilla on voitava
tehdä monia eri ruokia tai kokonaisuuksia, Walch
summaa.
Kumppanille on mieluisaa nähdä, miten uuden
ajan lounasravintola vie lounaan uudelle tasolle.
– Tämä on à la carte -tason ruokaa, voisin hyvin tuoda tänne asiakkaan. The Pantry on tyylikkäästi toteutettu: maksat itsepalvelukassalla
ja annos nostetaan silmiesi edessä. Tämä kaikki osoittaa, että asiat oikein hoitamalla voimme
nauttia hyvästä ruoasta tälläkin hetkellä, Aho
kehaisee.
À la carte -tyyliä korostavat huolella valikoidut astiat. Kolmen eri kumppanin valikoimista on
poimittu kuusi settiä lautasia, joista valitaan kunkin päivän ruoille sopivat. Pieni askel arjen yläpuolelle tämäkin.

Ravintolan arkipäivässä Electrolux Professional on mukana kaikessa, missä asiakas kaipaa apua. Nykyaikaiset laitteet voi huoltaa etänä, tai ainakin vianselvitys kannattaa hoitaa digitekniikkaa hyödyntäen. Digitaalisuutta kannattaa hyödyntää myös viattomassa arjessa:
uudet uunit ja tehojäähdytyslaitteet voidaan
yhdistää kommunikoimaan keskenään ja oikein
ohjelmoituina ne auttavat esivalmisteluissa niin,
että kokki voi aloittaa työpäivänsä vähän myöhemmin.
Walch toteaa tietävänsä, että jotkut pitävät
avausta keskellä koronaa hulluna.
– Jos kaikki menevät pöydän alle piiloon odottamaan, että tämä menee ohi, kehitys ei mene
eteenpäin. Asioita pitää nyt vain tehdä jollain tavalla. Pyrimme olemaan esimerkkinä, ja toivon,
että kaikki pärjäävät pandemian yli. Jokainen ravintoloitsija joutuu sparraamaan, ja jokaista tarvitaan, niin kebabia kuin fine diningia!

ELECTROLUX PROFESSIONAL
Electrolux Professional on yksi
johtavista ammattikeittiö-, juomaja pesularatkaisujen valmistajista,
joka palvelee laajaa asiakaskuntaa
maailmanlaajuisesti. Laitteet on
suunniteltu toimimaan yhdessä, ja niiden
käyttöliittymät ja käytön logiikka tukevat
toisiaan ja luovat lisäarvoa päivittäisiin
toimintoihin. Suomessa Electrolux
Professional Oy palvelee asiakkaitaan
vuosikymmenien kokemuksella. Yrityksen
luomat kokonaisvaltaiset ratkaisut luovat
tuottavampia työympäristöjä ja tekevät
hyvää ympäristölle.

Published in
Aromi
magazine
Use as
a brochure
Excerpt on
Facebook

Use on the company’s
own media channels

Special solutions
A card, A4-sized insert, brochure, sample, price list, customer
magazine or perhaps a t-shirt? Loose, bound, glued or foiled.
We can do it all!
What else? Cover surfaces, additional surfaces, cover flap, specific
placements, an advert with a tail – the possibilities are endless!

Chefs.fi
Aromi is the official member magazine of the Finnish Chef
Association. Aromi reaches every chef. An annual subscription
to Aromi is included in the membership fee. The chefs also
publish their information in Aromi four times a year.

Multiple channels,
endless opportunities
Avecmedia.fi is a fast, user-friendly channel of
communication that gives added value to the magazine
between issues. The interactive website provides an
impressive showcase for ads, which is effective when
combined with print advertising.
A partner blog on avecmedia.fi followed by its reposts
on social media and in the Aromi newsletter open
a host of new possibilities. Incisive and topical content
published wherever the customers are.

