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2022

Ota
käyttöön
kaikki
Aromin
kanavat.

KOHDERYHMÄNÄ KEITTIÖ- JA RAVINTOLA-ALAN AMMATTILAISET Ravintolat, hotellit, kahvilat,
pikaruokapaikat, baarit, bistrot, koulukeittiöt, henkilöstöravintolat, sairaalat, pitopalvelut, liikenneasemat,
elintarvike- ja juomateollisuus, alan opiskelijat ja sidosryhmät, yrittäjät, intohimoiset ruuanharrastajat.

avecmedia.fi

Kaikki
ruoka- ja
juomabisneksen
päättäjät.

Ammattilehti
osuu
tarkasti.

AROMI ON RUUAN JA JUOMAN AMMATTILAISTEN OMA LEHTI.
Lehti kirjoittaa monipuolisesti koko horeca-alasta käsittäen
ammattikeittiöt, kahvilat, ravintolat ja henkilöstöravintolat.
Kohderyhmänä ovat toimipisteet yksityisistä kunnallisiin,
osuuskaupoista ketjuihin ja isoista pieniin.
LUKIJA VIIHTYY AROMIN PARISSA TUTKITUSTI kauan ja lehti
koetaan tärkeäksi ammatillisen kehittymisen kannalta. Aromi tekee
säännöllisesti lukijatutkimuksen. Viimeisin tutkimus on toukokuulta
2021 ja tulokset löytyvät Avecmedian nettisivuilta mediatiedoista.
AIKAKAUSLEHTI ON LUKIJAN VALINTA. Kun lehti on kädessä, sille on
aikaa ja lehden välittämät viestit halutaan ottaa vastaan. Lehti koetaan
tietoa tuovaksi, viihdyttäväksi ja hyväksi tuotetietolähteeksi. Aromi on
täsmällinen ja tarkasti osuva viestintäkanava ammattilaiselle.

”Testaan reseptejä ja
hyödynnän
artikkeleista saadun
konkreettisen tiedon
suoraan työhöni.
Mainosten perusteella voin
tehdä hankintoja, myös
artikkelit tukevat tätä.”
Aromin lukijatutkimus,
avoin palaute lukijalta

1 2 3 4 5
AMMATTIKEITTIÖ
Trendit. Arkiruoka.
Pakasteet.
Ilmestyy
Aineisto

27.1.
12.1.

RAVINTOLA
Street Food & Take away.
Kestävä kehitys.

HENKILÖSTÖRAVINTOLA
Jälkiruoka.
Digitalisaatio.

AMMATTIKEITTIÖ
Vege.
Ammattikeittiön koneet.

KAHVILA
Kahvi & vitriinit.
Pakkaukset.

Ilmestyy
Aineisto

Ilmestyy
Aineisto

Ilmestyy
Aineisto

Ilmestyy
Aineisto

24.2.
8.2.

24.3.
8.3.

21.4.
1.4.

Gastro Helsinki
-messunumero*
Jättijakelu**

* Gastro Helsinki, 18.–20.5.2022
** Jättijakelu tehdään huhti- ja lokakuussa. Näillä lehdillä tavoitat 100-prosenttisesti kaikki Suomen valmistus- ja keskuskeittiöt.

Aromilla on
29 700*
lukijaa!
*Lukijatutkimus 2021,
Tietoykkönen oy

24.5.
5.5.

Horeca-alan
paras
tietolähde!

AROMI TARJOAA aktiivisen, luotettavan ja nopean ratkaisun markkinointiviestillesi. Hyödynnä printtilehden lisäksi muutkin Aromin kanavat:
some, uutiskirjeet ja nettisivut. Tervetuloa tärkeäksi osaksi ruuan ja juoman
päättäjien mediaa!

Ammattilehti
on paras tapa
valjastaa
journalistinen
yhteys
mainontaan.

LUKIJA VOI VALITA upean paperilehden kätevän sähköisen lehden tai seurata
uutisia kaikista Aromin eri kanavista.
SOME ON TÄRKEÄ. Sosiaalinen media osallistaa ja pitää huolen tiedon nopeasta
välittymisestä lehden ilmestymisten välissä. Avecmedian Facebook ja Instagram
seuraavat aktiivisesti alaa ja tempaavat mukaansa keskusteluun. Uutisia, taustoja,
ihmisiä ja ilmiöitä. Nopeasti ja helposti.
LISÄTIEDOT:
Anja Moilanen 040 537 4272, Tanja Lukkarinen 040 529 3628. Soitellaan!

6 7 8 9 10
RAVINTOLA
Erikoisruokavaliot.
Kesäruoka & -juoma.
Ilmestyy
Aineisto

21.6.
3.6.

KAHVILA
Kasvisruoka. Kahvi, maito
ja kasvipohjaiset tuotteet.

RAVINTOLA
Liha. Ravintolan koneet.
Työasut ja jalkineet.

AMMATTIKEITTIÖ
Kala.
GN-ruoka.

Ilmestyy
Aineisto

Ilmestyy
Aineisto

Ilmestyy
Aineisto

1.9.
15.8.

6.10.
20.9.

Jättijakelu**

avecmedia.fi

facebook.com/avecmediafi

@avecmediafi

Hyödynnä
jättijakelu
kaksi kertaa
vuodessa.

HENKILÖSTÖRAVINTOLA
Makuja maailmalta &
mausteet. Puolivalmiit.

3.11.
19.10.

Ilmestyy
Aineisto

1.12.
15.11.

MYYNTI JA MARKKINOINTI

ILMOITUSKOOT*
2/1 s.**

460 x 297 mm

1/1 s. tekstissä

230 x 297 mm

1/1 s. 2. kansi

230 x 297 mm

1/1 s. takakansi

230 x 270 mm

1/2 s.

vaaka 230 x 146 mm

1/2 s.

pysty 112 x 297 mm

1/3 s.

75 x 297 mm

1/4 s.

93 x 130 mm

1/8 s.

93 x 62 mm

Varaa
erikoisratkaisut ja
määräpaikat
ajoissa!

Anja Moilanen, myyntipäällikkö
040 537 4272

Tanja Lukkarinen, myyntipäällikkö
040 529 3628
Arttu Kantanen, markkinointi- ja
myyntiassistentti
040 661 5811

TOIMITUS

Outi Tuomivaara, päätoimittaja
044 550 5184

PAINOS

10 000 kpl, jättijakelu 14 000 kpl

Palveluhakemisto

ILMOITUSHINNAT
4-väri (alv 0 %)
2/1 s.

8 100 €

1/1 s. tekstissä

4 750 €

1/1 s. 2. kansi

4 900 €

1/1 s. takakansi

4 950 €

1/2 s.

3 350 €

1/3 s.

2 950 €

1/4 s.

2 400 €

1/8 s.

1 450 €

TEKNISET TIEDOT

Lehden koko: 230 x 297 mm
Rasteritiheys: 70 linjaa
Sidonta: liimasidonta
Profiili: ISOcoated_v2_bas.icc
Aineistot: ilmoitukset@aromilehti.fi
Lähetykseen lehden nimi, numero ja ilmoittaja.
Ilmoitusten peruuttaminen
lehden aineistopäivään mennessä.
• Reklamaatiot 14 vuorokauden kuluessa
ilmestymisestä.
•
•
•
•
•
•
•

* Varaa ilmoitusmateriaaliin 4 mm leikkuuvarat.
** Huomioi liimasidonta.

Mainosta
Aromin
uutiskirjeessä
1 000 € /
kerta.

Palveluhakemisto on
perusosa Aromia ja lukijoista
joka toinen käyttää sitä omassa
työssään*. Ilmoitus siellä on
säännöllinen tiedotus yrityksestä
lehden jokaisessa numerossa.
Ilmoitusruutu alkaen 90 x 45 mm,
hinta 1 690 € / 10 nroa.
* Lukijatutkimus 2021

TILAUSHINNAT

Kestotilaus 100 €
Määräaikainen 122 €
Irtonumero 7,90 €
Digilehti: aromilehti.fi/digilehti
Irtonumeron hinta 5,90 € ja
10 numeroa 49 €

SÄHKÖPOSTI

etunimi.sukunimi@media.fi

KUSTANTAJA

Mediatalo Keskisuomalainen,
Omnipress oy

Säännöllisesti
ilmestyvä uutiskirje
Aromin Makupaloja on säännöllisesti ilmestyvä ja tarkasti
osuva sähköinen uutiskirje, joka kokoaa yhteen toimituksen
poiminnat ja mainostajien ajankohtaiset viestit. Aromin
Makupaloja on osumatarkka, miellyttävän napakka infopaketti
lukijalleen ja mainostajalle hyvin tehokas kanava.
• Julkaistaan kaksi kertaa kuukaudessa.
• 18 000–20 000 vastaanottajaa / uutiskirje,
avausprosentti 26–30 %.
• Mainostajalta tarvitsemme hyvän kuvan/videon,
napakan tekstin (max. 500 merkkiä) ja linkin.
• Hinta 1 000 € + alv / kerta.
• Yhdistä printtimainontaan, hyödynnä
monikanavaisuuden mahdollisuudet ja
mainostajan alennusetu –30 %.
Tutustu Aromin Makupaloja aikatauluihin.
Muistathan, että mainospaikkoja on
rajattu määrä per uutiskirje.

AIKATAULU
Elokuu

11.8. ja 25.8.

Syyskuu

1.9. ja 22.9.

Lokakuu

6.10. ja 20.10.

Marraskuu

3.11. ja 17.11.

Joulukuu

1.12. ja 15.12.

Tehokas
kanava
päätöksentekijöille.

Aromin lukijat ovat sitoutuneita päätöksentekijöitä
Aromi-lehden lukijatutkimus toteutetaan säännöllisesti kahden
vuoden välein. Tutkimuksen tulokset tuottavat arvokasta ja
ajantasaista tietoa lehden toimitukselle ja antavat tukea sisällön
jatkuvalle kehittämiselle. Tutkimus antaa erinomaiset työkalut
lukijasuhteen kehittymisen seurantaan niin lehden tekijöille kuin sen
mainostajille.

• Lukijoista 73 % on päätöksentekijöitä.

Markkinoijalle tutkimus tarjoaa paljon käyttökelpoista tietoa.
Tutkimuskysymyksissä oli monta suoraa kysymystä lehden
mainonnan toimivuudesta ja tehosta. Lukijatutkimus tehtiin Aromin
toukokuussa 2021 ilmestyneestä numerosta ja se on julkaistu
lehden kotisivuilla aromilehti.fi/mediatiedot. Tutkimuksen toteutti
Tietoykkönen oy. Seuraava tutkimus toteutetaan vuonna 2023.

• 94 % mielestä lehdessä on kiinnostavia,
omaa ammattia käsitteleviä juttuja.

• Aromilla on 29 700 lukijaa.
• Yhtä lehteä lukee 2,7 henkilöä.
• Lehden lukemiseen käytetään 53,4 minuuttia aikaa.
• Lukijoista 92 % on tyytyväisiä lehden ulkoasuun,
90 % kuvitukseen ja 85 % sisältöön.

• 88 % mielestä lehden sisältö on ajankohtainen ja
se seuraa hyvin alan kehitystä.
• Neljä viidestä lukijasta hyödyntää
Aromista saatuja tietoja työssään.

Advertoriaali –
yksi sisältö, monta kanavaa

Hinta alk.
4 800 €
aukeama + alv.

Integroidaanko mainosviestinne suoraan Aromin sisältöön? Lukijoille
räätälöity sisältö, alustalla jossa he jo ovat, antaa parhaat mahdollisuudet
hyödyntää median käytössä olevia keinoja. Yksi sisältö voidaan hyödyntää
Aromin kaikissa kanavissa käyttäen eri viestikärkiä/nostoja ja edelleen myös
mainostajan omassa mediassa.

Hinta sisältää
sisällöntuottajan työn ja
ulkoasun suunnittelun.

Tehokas mainosviesti antaa lukijalleen lisäarvoa ja kilpailee parhaimmillaan
suoraan median sisällön kanssa kiinnostavuudellaan.

Nosto
uutiskirjeessä
Julkaisu
sisältöyhteistyönä
avecmedia.fi

MAINOS

Julkaisu
Aromilehdessä

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

Lukijoita
puhutteleva
lähestymistapa!

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!

Nosto
Facebookissa

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.

Käyttö
esitteenä

Hyödyntäminen yrityksen
omissa kanavissa

Erikoisratkaisuja
Liitteenä kortti, A4, esite, malli, maistiainen, hinnasto,
asiakaslehti tai vaikka t-paita? Väliinheitto, liimatippa, rouhittu,
pussitettu. Kaikki onnistuu!
Muuta? Kansipinnat, lisäkannet, kansiläppä, määräpaikat,
ilmoitus hännällä – mahdollisuuksia on runsaasti!

Chefs.fi
Aromi on Suomen Keittiömestarit ry:n virallinen
jäsenlehti. Aromilla tavoitat jokaisen mestarin. Aromin
vuosikerta kuuluu yhdistyksen jäsenmaksuun. Keittiömestarit
julkaisevat tiedotussivujaan Aromissa neljä kertaa vuodessa.

Hyödynnä
monikanavaisuus
Avecmedian kotisivut on nopea ja palveleva viestintä
kanava, joka täydentää lehteä sen ilmestymisväleissä.
Aktiiviset kotisivut tarjoavat näyttävän mainospaikan, joka
on tehokas yhdistettynä printtilehden kanssa.
Natiivi Avecmedian kotisivuilla ja sen edelleen julkaisu
sosiaalisen median kanavissa sekä uutiskirjeessä
antaa uusia mahdollisuuksia. Osuva ja ajankohtainen
sisältö on siellä missä asiakkaatkin ovat.

