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Suomalaisin kotilehti!
Parhaat Kotiblogit –lehti on lähempänä suomalaista
kuluttajaa kuin mikään muu lehti Suomessa, sillä
lehden sisältöä tekevät tavalliset suomalaiset. Arjen
sankarit, bloggarit, jotka kotejaan ja elämäänsä
yleisölle esittelemällä vakuuttavat meidät unelmien
toteutumiskelpoisuudesta. Todellista luksusarjen
realismia, johon printtinä vain Kotiblogit pystyy!
Näihin arkielämän sankaritaviksiin on helpointa
samaistua. Kotimainen sisältö on myös tutkitusti
juuri sitä, mitä kuluttajat kaikista mediakanavista
eniten hakevat.

kokonaisuus, uskottavaa arjen luksusta esittelevä
lehti, sillä sisällön tuottamisesta vastaavat suomalaiset
”kuluttajatavikset” eli bloggarit itse. Lisäksi lehden
sisustus-, ruoka-, puutarha-, DIY-, sekä matka-osioihin
toimitus on poiminut kotimaisia kuluttajia sesongeittain kiinnostavia uusia tuotteita ja palveluita.

Printti täsmätavoittaa yli 30-vuotiaat
luksusarjesta samaistuvat
Lehden pääkohderyhmä ovat 30–55-vuotiaat
työssäkäyvät perheelliset naiset, joita kiinnostaa
• sisustaminen ja puutarha
• ruoka, ruoanlaitto ja leivonta
• matkustaminen
• itse tekeminen.

Verkon parhaat
kotimaiset printissä!
Suomessa julkaistaan vuosittain lähes 100 000 blogia,
joista osa on lähes ammattimaisen huikeasti toteutettuja, esteettisiä ja sisällöllisesti kiinnostavia kokonaisuuksia. Parhaat Kotiblogit -lehdessä printin ja blogien
mediamaailmat yhdistyvät tavalliselle kuluttajalle nautinnollisella tavalla: lehteen on poimittu kymmenistä
kotimaisista asumisen ja kodin blogeista parhaat palat.
Kyseessä on kuvapainotteinen ja visuaalisesti upea

Tämä koulutettu, trendeistä innostuva joukko ihmisiä
myös jakaa tietoa sosiaalisessa mediassa. He nauttivat
vapaa-ajasta ystävien ja perheen kanssa. Heille verkossa
liikkuminen on arkea mutta vapaa-aikana rentoudutaan
ja inspiroidutaan kodeista, ruoanlaitosta, matkoista,
itse-tekemisestä ja puutarhasta kuvilla ja tarinoilla,
joihin on suomalaisena helpoin samaistua!

Erilainen, kasvava kotimainen!
Muita kustantajan menestystuotteita:
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Kotiblogit-lehden lisäksi Terassi-lehden lisäksi Terassi Media Oy julkaisee
Lehtipisteiden myydyintä piha- ja puutarhalehti Terassia sekä suuren suosion
saavuttanutta KotiAarre –lehteä. Myös kustantajan vuosittaiset sesonkijulkaisut
Kesäpuutarhat, Pihakokin PARHAAT, RetroDeco sekä joulujulkaisut saavuttivat
kassalehtinä huippumyyntitavoitteensa.

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

ILMESTYMIS- JA AINEISTOPÄIVÄT 2017
Nro
ilmestyy
Aineistopäivä 		
Teema
1
16.02.2017
02.02.2017 		
Juhlapyhät ovella • Raikkaat kotikeittiöt • Kaapit kunnossa
				• Eteiset ojennuksessa • Valmiina kevääseen!
2
18.04.2017
04.04.2017		
Raikkaat kevättrendit SPECIAL • Retrotyylit pohjolasta
				• Pihapuuhia • Juhlien helmet • Matkavaraajan ABC

Täysin
kotimainen;
ei ostettuja
ulkomaisia
juttusisältö
jä!

3
14.06.2017
01.06.2017		
Lomalaitumilla • Helpot kesäruoat • Olohuone ulkona
				• Löydä parhaat Outlet-myymälät • Stailaa, tuunaa kesäkoti
4

05.09.2017

22.08.2017		

Sisustustrendit maailmalta SPECIAL • Tyyli • Muoto • Maku • Matka

5

02.11.2017

18.10.2017		

Suomalainen joulu • Kaikki joulukotiin • Suomi 100 vuotta

MEDIANÄKYVYYS JA HINNAT
ILMOITA KOTIBLOGIT-LEHDESSÄ:
Ilmoitus (vapaa sijoittelu#)
2/1 s.
1/1 s.
1/2 s.
1/2 s.
# määräpaikkalisä + 20 %.
Erikoispaikka
1. aukeama*
2. aukeama*
takakansi**
2. kansi*
3. kansi*

Koko
460 x 297 mm*
230 x 297 mm*
107 x 297 mm* (pysty)
230 x 148 mm* (vaaka)

Hinta
10 500 €
10 000 €
5 800 €
5 500 €
5 500 €

SISÄLLÖLLINEN YHTEISTYÖ:

Hinta
9 000 €
5 000 €
3 300 €
3 300 €

aliVakuuta rea a
it
luksustarino
arvostavat

Medianäkyvyyden hintoihin ei sisälly arvonlisäveroa.
Voimassaolevien säädösten mukainen vero lisätään laskuihin.

Alennukset
• Kertailmoituksista mainos- ja mediatoimistot
sekä toistuvat asiakkaat –15 %
• Sarjailmoitukset (samalla varauksella varataan
useampi ilmoituspaikka) –25 %
• Yhteiskunnalliset ilmoitukset –40 %
• Uuden asiakkaan tutustumistarjous
ensimmäisellä kerralla –20 %

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

* + leikkuuvarat 5 mm ** takakannen koko 230 x 272 mm
+ 5 mm leikkuuvarat sivuille ja alas
Sivukoko: 230 x 297 mm, leikkausvarat 5 mm
Aineistot painovalmiina, CMYK-muotoisina PDF-tiedostoina
leikkuuvaroin ja -merkein. Kuvien resoluutio 300 dpi.
Painomenetelmä: Offset
Sidontamenetelmä: Liimasidonta
Paino: Punamusta, Joensuu

ILMOITA PARHAATBLOGIT.FI-SIVUSTOLLA:

LIITTEET JA ILMOITUSTEN VALMISTUS:

Paraatibanneri
1600 x 200 px
Pystybanneri
160 x 600 px
www.parhaatblogit.fi

Erilaiset liitteet myös suunnittelun ja valmistuksen osalta kuuluvat
valikoimiimme. Samoin normaalin lehti-ilmoitusmateriaalin
suunnittelu ja valmistus. Kysy lisää mediamyynnistämme!

1 000 € / kk
500 € / kk

MEDIAMYYNTI / ILMOITUSVARAUKSET / AINEISTOT
Asiakaspäällikkö Riitta Tynkkynen
puh. 040 455 9656, riitta.tynkkynen@terassimedia.fi
Asiakaspäällikkö Juha Europaeus
puh. 040 715 3057, juha.europaeus@terassimedia.fi
Painovalmiiden ilmoitusaineistojen toimitus osoitteella
aineistot@terassimedia.fi ellei muuta sovittu.

Joulun
suosikkilehti!

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.

