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Verkon parhaat printissä!

vuosittain lähes 100 000
verkkoblogia, joista osa on lähes ammattimaisen
huikeasti toteutettuja, esteettisiä ja sisällöllisesti
kiinnostavia kokonaisuuksia. Parhaat Kotiblogit
-lehdessä printin ja verkkoblogien mediamaailmat yhdistyvät tavalliselle kuluttajalle nautinnollisella tavalla: lehteen on poimittu kymmenistä kotimaisista asumisen ja kodin blogeista
parhaat palat. Kyseessä on kuvapainotteinen
kokonaisuus, jota maustetaan lisäksi suositeltavien blogien listoilla ja mielenkiintoisilla
verkkokaupoilla.
suomessa julkaistaan

lehden pääkohderyhmä ovat 30–55-vuotiaat
työssäkäyvät naiset, joita kiinnostaa
• sisustaminen ja puutarha
• ruoka, ruoanlaitto ja leivonta
• matkustaminen
• itse tekeminen.
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Printti täsmätavoittaa
yli 30-vuotiaat
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tämä koulutettu, trendeistä innostuva joukko ihmisiä
myös jakaa tietoa sosiaalisessa mediassa. He nauttivat
vapaa-ajasta ystävien ja perheen kanssa. Heille verkossa liikkuminen on arkea ja monet ostoksetkin hoituvat
netin kautta.
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"Verkko on täynnä kiinnostavaa ja hyödyllistä sisältöä, josta
moni työssäkäyvä ehtii päivittäin hyödyntää vain väläyksiä.
Sosiaalisen median lisäksi usein vain uutisotsikoiden verran. Hienot
verkkosisällöt, kauppoja ja lukemattomia upeita blogeja myöten,
jäävät arjen rattaiden alle kun useimmilla perheellisillä ei ole aikaa
ja halua seikkailla työpäivän jälkeen netissä helmiä löytääkseen.
Blogit ja bloggaaminen kiinnostavat kuitenkin laajaa kohdejoukkoa
ja siksi uskomme lehti-innovaatiomme houkuttelevan lukijoikseen
myös opiskelijoita ja trenditietoisia eläkeläisiä. "

— Päätoimittaja Eeva Ek
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Ensimmäisenä Suomessa ja
maailmalla!
parhaat kotiblogit yhdistää luontevasti verkko-

pixhill

ympäristön printtituotteeseen. Se on ajankohtainen ja aivan uudenlainen lehti, joka toimii
erinomaisena ilmoitusalustana yrityksille, joilla
on laadukkaita tuotteita ja palveluja asumisen ja
kodin aihepiiristä. Se on myös lehtenä ensimmäinen todella varteenotettava ilmoituspaikka alan
verkkokaupoille, sillä suositeltuihin blogeihin
tutustutaan verkossa ja houkutus kurkata verkkokauppojen tarjontaan on suuri ja kynnys pieni!

kolme kiinnostavaa numeroa
Parhaat Kotiblogit -lehti ilmestyy kolme kertaa vuonna 2015.
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kannen kuva mar
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Joulun
suosikkilehti!

Nro
1
2
3

ilmestyy
19.02.2015
23.06.2015
27.10.2015

Aineistopäivä
06.02.2015
08.06.2015
12.10.2015

Kustantaja

Terassi Media Oy, 2323363-2
PL 19, 02271 Espoo
www.kotiblogit.fi

Päätoimittaja

Eeva Ek

ilmoituskoot ja -hinnat
Ilmoitus
2. kansi
3. kansi
4. kansi
2/1 s.
1/1 s.
1/2 s.

Koko 		Hinta
230 x 297 mm
5 500 €
230 x 297 mm
5 500 €
230 x 272 mm
5 800 €
460 x 297 mm 		9 000 €
230 x 297 mm 		5 000 €
107 x 297 mm (pysty)		3 300 €
230 x 148 mm (vaaka)
3 300 €
92 x 123 mm (pysty)		2 000 €
92 x 60 mm (vaaka)		800 €
92 x 20 mm (vaaka)		400 €

1/4 s.
1/8 s.
1/16 s.

Teema
Uutta ja raikasta
Rentoa kesätunnelmaa
Kaikkein paras joulu
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Alv. 0 %. Hintoihin lisätään voimassaolevien

Mittoihin tulee lisätä leikkuuvara 5 mm.
Takakannen leikkuuvara sivuille ja alas.

säädösten mukainen arvonlisävero.

tekniset tiedot
Koko:

230 x 297 mm

Painomenetelmä: 		

Painopinta-ala:

190 x 252 mm

Sidontamenetelmä: 		

Offset
Liimanidottu

Leikkausvara:

5 mm

Paino: 		

Arkmedia, Vaasa

Painosmäärä

30 000

Aineistot painovalmiina, CMYK-muotoisina PDF-tiedostoina leikkuuvaroin ja -merkein. Kuvien resoluutio 300 dpi.

liitteet ja lisäpalvelut
Erilaiset liitteet kuuluvat valikoimiimme. Valmistamme myös asiakkaiden aineistot tarvittaessa.

Asiantuntijayhteistyö erilaisten artikkeleiden, tuotekoosteiden ja uutuustuote-esittelyjen muodossa rikastuttaa
sisällöllisesti lehteämme sekä ilahduttaa pihoihin monipuolisesti panostavaa lukijakuntaamme. Teemme myös
kuvausyhteistyötä sekä rakennamme ilmoittajakumppaneidemme kanssa visuaalisesti kauniita messuosastoja maan johtaviin
messutapahtumiin. Kysy lisää sisällöllisestä yhteistyöstä mediamyyntimme asiakaspäälliköiltä.

mediamyynti, markkinointi ja aineistojen vastaanotto
Asiakaspäällikkö
Robin Pulkkinen
puh. 045 855 4460
robin.pulkkinen@terassi-lehti.fi

REKLAMAATIOT JA VASTUU VIRHEISTÄ
Oikeus mediatietojen ja siinä esitettyjen tietojen muutoksiin pidätetään. Ilmoitusten muut ehdot saatavana mediamyynnistä. Peruutus viimeistään 7 pv ennen
aineistopäivää, sen jälkeen voidaan laskuttaa hinnaston mukainen ilmoitushinta/yhteistyölle vahvistettu muu hinta. Mahdolliset reklamaatiot 14 pv kuluessa julkaisusta/
sovitusta yhteistyöstä kirjallisena. Lehden vastuu virheistä rajoittuu enintään maksetun ilmoitus-/yhteistyöhinnan palauttamiseen. Aineistopäivän noudattamisesta ja
aineiston oikeellisuudesta vastaa ilmoittaja.
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sisällöllinen yhteistyö
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Kysy rohkeasti erikoisratkaisuista ja ilmoituspaketeista mediamyynnistämme.

