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Riva –

LOPPUELÄMÄSI
UNELMIEN
JAHTI

”

Legendaarisessa Riva-brändissä tyyli,
eleganssi ja teknologia yhdistyvät vaikuttavaan voimaan ja nopeuteen. Italialainen
Riva tunnetaan klassisista veneistään ja
jahdeistaan. DeLuxe-lehti esittelee seuraavassa kaksi Rivan uutta mallia:
88’ Floridan ja 88’ Domino Superin.

Voimme joka päivä
nähdä lennoillamme,
miten muoti inspiroi
ja yhdistää ihmisiä.

teksti Juhani Nurmi
kuvat Riva

R

ivan uusi 88’ Florida on henkeäsalpaavan kaunis uusi jahti, joka täyttää erinomaisesti joko
avoimen tai umpinaisen aluksen tarpeet. Fanaattisimpien Riva-fanien villeimpiin unelmiin vastaava 88’ Florida tarjoaa uudella tyylillään mahdollisuuden nauttia tähän saakka ennennäkemättömästä
risteilyelämyksestä.
Valittavana ovat joko avoin jahti tai coupé-malli, jotka
molemmat tarjoavat kaksi erilaista persoonaa yhdessä ja

samassa, säkenöivän kauniissa jahdissa. Rivan klassiset
piirteet, jotka edustavat tämän venebrändin ajatonta ja selkeää eleganssia, ovat löytäneet upouuden ja vallankumouksellisen innovaation – Convertible Topin – joka on saanut
runsaasti inspiraatiota avoautojen maailmasta. Sen ansiosta
uuden 88-jalkaisen jahdin kaksi urheilullista persoonaa yhdistyvät saumattomasti yhdessä ja samassa aluksessa.
”88’ Florida on todellinen unelmiemme täyttymys, italialaisen jahdinrakennusperinteen uusin edustaja – todel-

linen jalokivi. Olemme ylpeitä ja tavattoman innostuneita
voidessamme esitellä sen koko venemaailmalle”, maalailee Ferretti Groupin toimitusjohtaja, Alberto Galassi.
”Päätimme ottaa vastaan tiukan haasteen suunnittelun,
designin ja tuotannon näkökulmasta. Onneksi onnistuimme siinä jopa yli omien odotustemme. Nyt voimme esitellä
koko maailmalle ennennäkemättömän aluksen, joka antaa
mahdollisuuden nauttia vesillä matkustamisesta aivan uudella tavalla. 88’ Florida kirjoittaa kokonaan uuden luvun

”Haluamme kiittää lämpimästi fantastisesta show-esityksestä kaikkia kansainvälisiä vieraitamme, jotka pääsivät
osallistumaan sekä tietysti niitä, jotka olivat mukana järjestämässä tätä tapahtumaa”, sanoo Finavian Katja Siberg,
VP Marketing and Business Development. ”Pukusuunnittelijoiden luomukset suorastaan säihkyivät kiitoradalla, ja
lisäksi tunnelman täydensi upea, aurinkoinen ilma. Tämä
oli kaiken kaikkiaan loistava tapa markkinoida Helsinki-

Rivan historiassa, peri-italialaisen tarinan, johon venemaailma jälleen rakastuu, siitä ei ole epäilystäkään.”
Riva 88’ Florida on 26,84 metriä pitkä, ja 6,22 metriä leveä.
Kuten sen edeltäjät, alus on Ferretti Groupin tuotestrategiakomitean, suunnitteluosaston, jahtisuunnittelija Mauro
Michelin sekä Officina Italiana Designin toisen perustajan, Sergio Berettan välisen läheisen yhteistyön hedelmä.
Officina Italiana Design vastaa Rivan koko venevalikoiman
suunnittelusta.
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Vantaan lentokenttää Euroopan ja Aasian välisenä, sujuvasti toimivana ja miellyttävänä välietappina.”
”Uusin Match Made in HEL -tapahtuma toden totta ylitti
kaikki odotuksemme, jotka olivat jo ennestään erittäin korkealla”, tunnustaa Finnairin Johanna Jäkälä, Vice President
Brand, Marketing & Customer Loyalty. ”Järjestimme tämän
muotishow’n juhlistaaksemme Euroopan ja Aasian välisiä
lentoyhteyksiä ja kiinnittääksemme huomiota näiden kah-
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READER POLL FOR DELUXE MAGAZINE
94 percent of the readers are either satisfied or very satisfied

B uying P owers of the R eaders
52 percent of the households earning over 120.000 € per annum
21 percent of the households earning over 200.000 € per annum
77 percent of the households living in owner-occupied flats
44 percent of the households own apartments and other fixed assets
S ex D istribution
66 percent male readers
34 percent female readers

P oints of I nterest
88 percent wine and dining
74 percent fashion and pastime
66 percent art and culture
70 percent home and interior decorating
90 percent travelling
83 percent cars
77 percent entertainment electronics

Phuket

H obbies
64 percent active physical education and outdoors
63 percent boating
58 percent downhill skiing/cross country skiing
38 percent fishing
37 percent golf
8 percent hunting

– trooppinen paratiisisaari
Thaimaan Phuket tekee nyt kovaa paluuta yhdeksi talviloman suosikkikohteista.
Vältä turistimagneetti Patongia – suuntaa sen sijaan vuoristoon tai yksityiselle
saarelle. Andamaanienmeren turkoosinvihreä vesi, kauniit valkoiset hiekkarannat ja vehreän viidakkomainen vuoristo
tarjoavat eksoottisia vaihtoehtoja. Sää
on parhaimmillaan tammikuusta toukokuun sadekauden alkuun.
teksti Karolina Kivimäki
kuvat Anantara Mai Khao, Kata Rocks, Sri Panwa,
Six Senses Yao Noi, The Naka Island

huketissa voi halutessaan harrastaa monia vesiurheilulajeja, tai vain rentoutua altaan äärellä
ja hemmotella itseään perinteisillä thaimaalaisilla kylpylähoidoilla. Elefanttivaellus tiheän
viidakon halki on yksi parhaista tavoista tutustua koskemattoman saaren ihmeisiin.
Anantara Mai Khao sijaitsee kilpikonnien suojelualueella lumpeisen laguunin helmassa. Herttainen mönkijä
on hotellin maskotti ja näkyy myös pyyheliinojen origa-
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R eader C oefficient 3.4
58 percent of the households spend over 15.000 €
per annum into travelling
P ossession
31 percent own a car worth over 45.000 €
57 percent own a boat

A ge D istribution
19 percent under 32 years of age
61 percent 32–60 year olds
20 percent over 60 year olds

P

R egional D istribution /E conomic Z one
64 percent capital region (Helsinki, Finland)
26 percent rest of Finland

mitaitossa, ovenkahvoissa ja muussa rekvisiitassa. Hotelli
toimii yhteistyössä Mai Khao Marine Turtle -yhdistyksen
kanssa ja huvilat sijaitsevat tietyn etäisyyden päässä rannasta häiritsemättä kilpikonnien pesintää. Lapsille on myös
oma kilpikonnaklubi aktiviteetteineen. Jättikokoisessa
banianviikunapuussa sijaitseva tapasbaari on kokemuksenarvoinen herkullisine hiilivartaineen cocktailien kera.
+66 76 336 100 • www.phuket.anantara.com
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MEDIA GUIDE 2017
D e L uxe M agazine is published quarterly in 2017:
• April: Theme “Boating” – March 23rd 2017
• October: Theme “Interior Decoration & Fashion” – October 2oth 2017
• June: Theme “Super Cars” – June 16th 2017
• December: Theme “Travelling” – December 28th 2017

DeLuxe

1/2017

2/2017

3/2017

4/2017

Street Date

March 23rd 2017

June 16th 2017

October 20th 2017

December 28th 2017

Materials required by

March 17th 2017

June 5th 2017

October 6th 2017

December 15th 2017

Circulation

20.000 copies

20.000 copies

20.000 copies

20.000 copies

1 / 2016

C irculation
Subscription customers
Co-operation partners
DeLuxe VIP register

10,00 €

ASTETTA

A dvertising prices
(prices don’t include Finnish VAT, 24%)
5 445
3 300
2 145
6 545
5 775
5 445
4 345

€
€
€
€
€
€
€

1/1

220 x 280mm + 3mm
3 300 €

VENE-EKSTRA

/ STEVEN SPIELBERG / MILLA ALFTAN

4 / 2015

Size 2/1
Size 1/1
Size 1/2
1st spread
2st spread
Back page
Back inner page

440 x 280mm + 3mm
5 445 €

fourcolor
CRN M/Y ATLANTE

•
•
•
•
•
•
•

2/1

fourcolor

/ PAREMPI / MEDIA

10,00 €

LUKSUSLOMA THAIMAASSA

ASTETTA

/ PAREMPI / MEDIA

MATKAILU

/ RUKAN TALVI / MATT DAMON

W e serve you in the matters of advertisements
& business :
• KARO KIISKINEN
GSM 040 – 512 5933 / karo@deluxe-lehti.fi
• COSMA ÖSTRÖM
GSM 0400 – 801 974 / cosma@deluxe-lehti.fi
• HENRI SÄNTTI
Puh: 044 – 777 0300 / henri@deluxe-lehti.fi
• Publisher: LuxMedia Oü, Pärnu mnt 10, Tallinn 10148

1/2

fourcolor

204 x 130mm
OR (220 x 138 + 3mm bleed)
vertical 100 x 247mm
OR (106 x 280 + 3mm bleed)
2 145 €
horizontal

Cover Advertisements
• Back Cover
5 445 €
• Back Inner Page 4 345 €
• 1st spread 2/1
6 545 €
st
• 2 spread 2/1
5 775 €

Discounts
We give a 15 percent discount to authorized media and advertisement agencies.
R EMARKS AND

RECLAMATIONS CONCERNING

M agazine T echnical S pecs
Size: 220 x 280 mm
Cutting allowances: 3 mm
Pressing Technique: Offset
Colour Profile: ISO Coated v2 300% (ECI)
Cover: Multi Art Gloss 300 g, Inner pages: Multi Art Gloss 115 g
Construction: Adhesive binding
M aterials R equirements & T ransmission
Offset print-worthy PDF format, TIFF or EPS formats,
fonts included or converted, colours in CMYK format,
photo/stills resolution at least 300 dpi, please send to:
E-mail: aineisto@deluxe-lehti.fi
Subject space: please enter magazine issue/name of customer.
C ancellations
An advertisement reserved for a magazine can be cancelled
14 days before Materials date. For cancellations after the Materials date we will charge the amount of full advertisement.

Remarks and reclamations concerning advertisements must be done
within seven (7) days from the publication of the advertisement or from
the predetermined publishing date. All accepted advertisements will
be published on predetermined dates. If an advertisement cannot be
published due to force majeure (i.e. strike, production delays etc.) or due
to the customer, the magazine cannot be held responsible for the harm
caused to the advertiser.
Magazine’s responsibility for the lack of an advertisement or an error
in the published advertisement is restricted only to the cost of the paid
advertisement. Magazine will not reimburse a minor error in pressing,
printing or layout, which will not hinder the understanding of the advertisement and reduce the value of the advertisement.
Magazine will not answer for errors, which are due to incomplete
and/or erroneous materials, incomplete manuscripts, an advertisement
dictated over the phone or an error, which is visible in a layout shown
to the advertiser during the deadline, or his lack of reply to the final
layout proposal.
Remarks and reclamations to invoices must be done within seven (7)
days of the invoice’s date.

• LuxMedia Oü reserves a right to changes.

ADVERTISEMENTS

For you, who seek that extra quality.

