Mediakortti 2017
Sinulle, joka etsit laatuelämyksiä

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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-LEHDEN LUKIJAPROFIILI
94 % lukijoista tyytyväisiä tai erittäin tyytyväisiä
L ukijoiden ostovoima
52 % talouksista vuositulot yli 120 000 €
21 % talouksista vuositulot yli 200 000 €
77 % talouksista asuu omistusasunnossa
44 % talouksista omistaa oman asunnon
lisäksi muuta kiinteää omaisuutta
Sukupuolijakauma
66 % miehiä
34 % naisia

Phuket

Harrastukset
64 % aktiiviliikunta ja ulkoilu
63 % veneily
58 % laskettelu/hiihto
38 % kalastus
37 % golf
8 % metsästys

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
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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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www.deluxe-lehti.fi

Kiinnostuksen kohteet
88 % viini ja ruoka
74 % muoti ja vapaa-aika
66 % taide ja kulttuuri
70 % koti ja sisustaminen
90 % matkailu
83 % autot
77 % viihde-elektroniikka

– trooppinen paratiisisaari

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-

Lukijakerroin 4.3
58 % talouksista käyttää matkailuun yli
15 000 € vuodessa
Omistus
31 % yli 45 000 € arvoinen auto
57 % omistaa veneen

Ikäjakauma
19 % alle 32 v.
61 % 32–60 v.
20 % yli 60 v.

P

Aluejakauma/talousalue
64 % pääkaupunkiseutu
26% muu Suomi

MEDIAKORTTI 2017
2017 neljä kertaa :
• Huhtikuussa: Teema ”Veneily”, 13.4.2017
• Kesäkuussa: Teema ”Superautot”, 19.6.2017
lehti ilmestyy vuonna

• Lokakuussa: Teema ”Sisustus ja muoti”, 20.10.2017
• Joulukuussa: Teema ”Matkailu”, 28.12.2017

DeLuxe

1/2017

2/2017

3/2017

4/2017

Ilmestyminen

13.4.2017

19.6.2017

20.10.2017

28.12.2017

Aineistot

3.4.2017

5.6.2017

6.10.2017

15.12.2017

Painosmäärä

20.000 kpl

20.000 kpl

20.000 kpl

20.000 kpl

jakelu

2/1 440 x 280mm + 3mm
4-v 5 445 €

1 / 2016

Irtonumeromyynti
Kestotilaajat
Yhteistyökumppanit
DeLuxen VIP-rekisteri

10,00 €

ASTETTA

/ PAREMPI / MEDIA

1/1 220 x 280mm + 3mm
4-v 3 300 €

hinta

•
•
•
•
•
•
•

2/1
1/1
1/2
1. aukeama
2. aukeama
takakansi
takasisäkansi

5 445 €
3 300 €
2 145 €
6 545 €
5 775 €
5 445 €
4 345 €

CRN M/Y ATLANTE

VENE-EKSTRA

vaaka 204 x 130mm

/ STEVEN SPIELBERG / MILLA ALFTAN

1/2 TAI (220 x 138 + 3mm leikkuuvarat)
4-v pysty 100 x 247mm

4 / 2015

(hinnat eivät sisällä arvonlisäveroa)

10,00 €

ASTETTA

/ PAREMPI / MEDIA

TAI (106 x 280 + 3mm leikkuuvarat)
2 145 €
kansi - ilmoitukset

LUKSUSLOMA THAIMAASSA

MATKAILU

/ RUKAN TALVI / MATT DAMON

yritystänne ilmoitusasioissa palvelee :

• KARO KIISKINEN
Puh: 040 – 512 5933 / karo@deluxe-lehti.fi
• COSMA ÖSTRÖM
Puh: 0400 – 801 974 / cosma@deluxe-lehti.fi
• HENRI SÄNTTI
Puh: 044 – 777 0300 / henri@deluxe-lehti.fi
• Kustantaja: LuxMedia Oü, Pärnu mnt 10, Tallinna 10148

• Takakansi
• Takasisäkansi
• 1. aukeama 2/1
• 2. aukeama 2/1

5 445 €
4 345 €
6 545 €
5 775 €

Alennukset
Auktorisoiduille media- ja mainostoimistoille myönnetään 15 %
alennus.
ilmoituksiin liittyvät huomautukset

Lehden koko 220 x 280 mm
Leikkuuvarat 3 mm
Painomenetelmä Offset arkkipaino
Väriprofiili ISO Coated v2 300% (ECI)
PAPERIT
Kansi: Multi Art Gloss 300 g / Sisus: Multi Art Gloss 115 g
Rakenne Liimasidonta
A ineistovaatimukset ja aineiston toimitus
Offset-painokelpoinen PDF-formaatti, TIFF- tai EPS-muodoissa, fontit sisällytettyinä tai konvertoituina, värit CMYKmuodossa, kuvien resoluutio vähintään 300 dpi ja linjasiirto
seuraavasti:
sähköposti: aineisto@deluxe-lehti.fi
aineiston nimeäminen: lehden nro/asiakkaan nimi.
peruutukset

Lehteen varattu ilmoitus voidaan peruuttaa 14 päivää ennen
aineistopäivää. Aineistopäivän jälkeen perutuista varauksista
veloitetaan sovittu ilmoitushinta täysimääräisesti.

ja reklamaatiot

Ilmoituksiin liittyvät huomautukset ja reklamaatiot on tehtävä
seitsemän (7) päivän kuluessa ilmoituksen julkaisemisesta tai
tarkoitetusta julkaisupäivästä lukien. Kaikki hyväksytyt ilmoitukset pyritään julkaisemaan määrättyinä päivinä. Mikäli ilmoitusta ei force majoure (esim. lakko, tuotannolliset syyt, yms.) tai
asiakkaasta johtuvista syistä kuitenkaan voida julkaista, lehti ei
vastaa ilmoittajille mahdollisesti aiheutuvasta vahingosta.
Lehden vastuu ilmoituksen poisjäämisestä tai julkaisemisessa
sattuneesta virheestä rajoittuu ilmoituksesta maksetun määrän
palauttamiseen. Lehti ei anna hyvitystä vähäisestä paino-, painatus-, tai taittovirheestä, joka ei vaikeuta ilmoituksen käsittämistä eikä vähennä ilmoituksen mainosarvoa.
Lehti ei vastaa ilmoitukseen tulleesta virheestä, joka johtuu
lehdelle toimitetusta puutteellisesta tai virheellisestä aineistosta, epäselvästä käsikirjoituksesta, puhelimitse annetusta ilmoituksesta tai virheestä, joka käy selville ilmoittajalle toimitetusta
ja hänen hyväksymästään tai määräaikana palauttamatta jättämästään korjausvedoksesta.
Laskuihin liittyvät huomautukset ja reklamaatiot on tehtävä
seitsemän (7) päivän kuluessa laskun päiväyksestä.

• LuxMedia Oü pidättää oikeuden muutoksiin.

tekniset tiedot

