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TAVOITA
RAVINTOLA- JA
KEITTIÖALAN
AMMATTILAISET
SEKÄ RUOKA- JA
JUOMABISNEKSEN
PÄÄTTÄJÄT

avecmedia.fi

UUDISTUNUT
ULKOASU

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.
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.
AROMI TARJOAA aktiivisen, luotettavan ja nopean ratkaisun
markkinointiviestillesi. Hyödynnä printtilehden lisäksi muutkin
Aromin kanavat: sähköinen lehti, uutiskirjeet ja Avecmedia.fi-sivut.
Tervetuloa tärkeäksi osaksi ruuan ja juoman päättäjien mediaa!
LUKIJA VOI VALITA upean paperilehden kätevän sähköisen lehden tai
seurata uutisia kaikista Aromin eri kanavista.
OTA SOME HALTUUN! Avecmedian Facebook ja Instagram seuraavat
aktiivisesti alaa ja tempaavat mukaansa keskusteluun. Uutisia, taustoja,
ihmisiä ja ilmiöitä. Nopeasti ja helposti.

AROMI UUDISTUI!
Uudistimme 55-vuotiaan Aromin sisällön ja
ulkoasun tammikuussa 2022. Uudistuneen
Aromin tavoitteena on elää alan
ammattilaisten mukana, luoda näkymää
tulevaan ja tukea ammatillista kehittymistä.
Nostaa ammattiylpeyttä ja alan arvostusta.
Aromin juttuaiheet kertovat alan
puhuttavimmista ilmiöistä ja tarinoista sekä
rahanarvoisista ideoistanne bisneksen tai
oman urapolun kehittämiseen.

”TÄYS KYMPPI
TÄMÄ LEHTI!
VIIHDYIN SEN
PARISSA PITKÄÄN
JA SAIN IDEOITA
TYÖPAIKALLENI.”
Lukijapalaute,
Aromin lukijakysely 2022

MYYNTI
Tanja Lukkarinen
asiakkuuspäällikkö
tanja.lukkarinen[at]media.fi
040 529 3628
Päivi Tuomisto
yhteyspäällikkö
paivi.tuomisto[at]media.fi
040 661 5811
AINEISTOT
ilmoitukset[at]aromilehti.fi
TOIMITUS
Outi Tuomivaara
päätoimittaja
outi.tuomivaara[at]media.fi
044 550 5184
TILAUSHINNAT
Kestotilaus 100 €,
määräaikainen 122 €
Irtonumero 11,90 €
Digilehti:
aromilehti.fi/digilehti
Irtonumero 5,90 € ja
9 numeroa 49 €
TILAAJAPALVELU
Lehden tilaukset ja
osoitteenmuutokset
tilaajapalvelu[at]media.fi
VERKKO
avecmedia.fi
SOME
@avecmediafi
Facebook / Instagram / Twitter / LinkedIn
KUSTANTAJA
Mediatalo Keskisuomalainen,
Omnipress oy

ADVERTORIAALI
Kun haluat avata koko tarinan, ota advertoriaali ja pääset kertomaan
enemmän. Hyödynnä Aromin kohderyhmä ja auktoriteetti ja tuo viestisi
esiin toimituksellisen artikkelin kaltaisessa sisällössä.
• Julkaisu Aromi-lehdessä
• Julkaisu avecmedia.fissa
merkinnällä MAINOS
• Nosto uutiskirjeessä
• Käyttö esitteenä
• Hyödyntäminen yrityksen
oman median kanavissa

HINTA ALK.

5 300 €

*

AUKEAMA + ALV.
Hinta sisältää
sisällöntuottajan työn
ja ulkoasun
suunnittelun.

*Hinta sisältää sisällöntuottajan
työn ja ulkoasun suunnittelun.

ILMOITUSKOOT JA -HINNAT* 4-väri (alv 0 %)
2/1 s.**

460 x 297 mm

8 100 €

1/1 s.

230 x 297 mm

4 900 €

1/1 s. 2. kansi

230 x 297 mm

5 100 €

1/1 s. takakansi

230 x 270 mm

5 100 €

1/2 s. vaaka

230 x 146 mm

3 700 €

1/2 s. pysty

112 x 297 mm

3 700 €

1/3 s.

75 x 297 mm

3 200 €

1/4 s.

93 x 130 mm

2 600 €

1/8 s.

93 x 62 mm

1 500 €

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

TEKNISET TIEDOT
Lehden koko: 230 x 297 mm

Rasteritiheys: 70 linja

Sidonta: liimasidonta

Profiili: ISOcoated_v2_bas.icc

• Aineistot: ilmoitukset[at]aromilehti.fi
• Lähetykseen lehden nimi, numero ja ilmoittaja.
• Ilmoitusten peruuttaminen kolme arkipäivää ennen lehden aineistopäivää.

UUTUUSPALSTA
Lanseeraatko uutuuden?
Hyödynnä Aromin Uutuuspalstaa.
Varaa paikka ja lähetä teksti ja
kuva, hinta 1 000 € + alv.
Huom. Paikkoja rajattu määrä / lehti.

HYÖDYNNÄ
UUTUUSPALSTA

1 000 €
+ ALV.

PALVELUHAKEMISTO
Palveluhakemisto on perusosa Aromia, ja lukijoista joka toinen käyttää sitä
omassa työssään (Lukijatutkimus 2021). Ilmoitus siellä on säännöllinen
tiedotus yrityksestä lehden jokaisessa numerossa. Ilmoitusruutu
90 x 45 mm tai 90 x 90 mm, alkaen 1 000 € / 1 nro, 1 690 € / 9 nroa.

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!

1 2
3 4
Trendit,
kala

Ilmestyy
Aineisto

Arkiruoka, pakasteet,
puolivalmisteet

11.1.
19.12.

Ilmestyy
Aineisto

Street food, take
away, pakkaukset

Vege,
vastuullisuus

Ilmestyy
Aineisto

Ilmestyy
Aineisto

15.3.
27.2.

15.2.
30.1.

26.4.
10.4.

5 6
7 8
FFCR-messunumero*

Jättijakelu**

Kahvilat, vitriini,
jälkiruoka

Ammattikeittiö,
koneet, digi

Ilmestyy
Aineisto

Ilmestyy
Aineisto

7.6.
22.5.

Satokausi,
vege, juustot

Liha, kastikkeet,
työasut

Ilmestyy
Aineisto

27.9.
11.9.

9

Jättijakelu**

Ilmestyy
Aineisto

25.10.
9.10.

Tutkimusnumero***

*

Mausteet, astiat
Ilmestyy
Aineisto

30.8.
14.8.

29.11.
13.11.

Sisältää Aromin
kalenterin 2024

FFCR-messut
22.–23.3.2023

** Jättijakelu
tehdään huhti- ja
syyskuussa.
Näillä lehdillä
tavoitat
100-prosenttisesti
kaikki Suomen
valmistus- ja
keskuskeittiöt.
*** Tutkimusnumero
lokakuussa.

VERKKOMAINONNAN HINNASTO

AVAUSSIVUN HALLINTA

Tuote

Desktop

Mobiili

Hinta

Digikokosivu

620 x 891 px

300 x 600 px tai
300 x 431 px

2 800 € / kk

Maksiparaati

980 x 552 px

300 x 300 px

2 400 € / kk

Tuplajättiboksi

468 x 600 px

300 x 431 px

1 900 € / kk

Jättiboksi

468 x 400 px

300 x 300 px

1 400 € / kk

Avaussivun hallinta

600 x 700 px

600 x 700 px

700 € / vrk

Natiivi*

Avaussivun hallinta avautuu koko ruudun kokoiseksi sisääntulosivuksi kun kävijä
saapuu avecmedia.fi-sivustolle. Se skaalautuu päätelaitteen mukaan, joten sillä
tavoitetaan kävijät päätelaiteriippumattomasti. Toisto 3 kertaa vuorokauden
aikana/kävijä/selain.

VIDEOTIEDOSTOT
Video lähtee automaattisesti pyörimään kuluttajan ruudulla ilman ääniä ja
loppuu videon viimeiseen frameen ja päälle jää lisätietoja-nappi sekä replayikoni. Linkitysosoite, videotiedosto, tiedostomuoto: MP4, tiedostokoko:
max 4 MB, pituus: max 30 s , kuvasuhde: 16:9 (vaaka), 9:16 (vertikaali).

2 400 € / kk

AINEISTON TOIMITUS
NATIIVIMAINONTA*
Natiivimainonta on yksi sisältömarkkinoinnin muoto, joka toteutetaan mediassa siihen saumattomasti istuvalla tavalla. Natiivisisältö on yhtä kiinnostavaa ja houkuttavaa kuin mikä tahansa muukin sisältö ja siinä hyödynnetään journalistisia keinoja ja työtapoja. Natiivimainonnan muotoja on monia:
sisältö voi olla verkkoartikkeli, printtiadvertoriaali, video tai vaikka podcast.
Oleellista on, että sisältö puhuttelee tavoiteltua kohderyhmää juuri
oikealla tavalla oikein valitussa mediassa ja kertoo yrityksen viestin kiinnostavalla tavalla. Natiivimainonta toteutetaan sivustolla artikkelien tapaan
merkinnällä MAINOS.
*Hinta sisältää sisällöntuottajan työn.

Aineiston toimituksen yhteydessä ilmoita seuraavat tiedot: Tuote, julkaisupäivä(t)/-aika, mainostajan ja kampanjan nimi, kampanjan www-osoite, johon
mainoksen tulee klikatessa ohjata, mainostajan yhteystiedot, materiaalin
toimittajan yhteystiedot/yritys/yhteyshenkilö. Mainokset sijoitetaan paikoilleen kampanjan ensimmäisenä päivänä kello 10.00 mennessä. Bannerien
valmistus asiakkaan aineistosta 100 € / tunti. Lisää tietoa ja tarkemmat
tekniset ohjeet avecmedia.fi. Aineiston toimitus 3 arkipäivää ennen julkaisua
osoitteeseen avecaineistot[at]media.fi.

OTA YHTEYTTÄ
Tanja Lukkarinen, asiakkuuspäällikkö,
tanja.lukkarinen[at]media.fi, 040 529 3628

digikokosivu 620x891
Tuplajättiboksi 468x600
Jättiboksi 468x400

300X600

Maksiparaati 980x552

300X431

300X300

Avaussivun
hallinta
600x700

300X300

Digikokosivu 620 x 891 px / 300 x 600 px tai 300 x 431 px, Tuplajättiboksi 468 x 600 px / 300 x 431 px, Jättiboksi 468 x 400 px / 300 x 300 px,
Maksiparaati 980 x 552 px / 300 x 300 px, Avaussivun hallinta 600 x 700 px

UUTISKIRJE
Aromin Makupaloja on säännöllisesti ilmestyvä sähköinen uutiskirje, joka kokoaa
yhteen toimituksen poiminnat ja mainostajien ajankohtaiset viestit. Se on osumatarkka,
miellyttävän napakka infopaketti lukijalleen ja mainostajalle hyvin tehokas kanava.
Mainospaikkoja on rajattu määrä per uutiskirje.
b Julkaistaan kaksi kertaa kuukaudessa.
b 18 000–20 000 vastaanottajaa / uutiskirje, avausprosentti 26–30 %.
b Mainostajalta tarvitsemme hyvän kuvan/videon, napakan tekstin

(max. 500 merkkiä) ja linkin.
b Hinta 1 000 € + alv / kerta, printtimainonnan yhteydessä alennusetu –30 %.

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.

