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Navetta 37 –
CUSTOM LINEN
UUSI LIPPULAIVA

United Stories 2017 -tuotteet
Japani – Suomi

Habitare visioi
Huomisen kotia
Vuoden 2017 Habitaressa 13.–17.9.2017 nähtiin 11 erikoisnäyttelyä,
4 teema-aluetta, yli 300 näytteilleasettajaa, 30 ohjelmanumeroa,
11 kansainvälistä puhujaa ja lähes 50 kotimaista esiintyjää. Suomen
johtavan huonekalu-, sisustus- ja designtapahtuman
teemana on Huomisen koti.

H

uomisen koti on tila tai mielentila, jossa voi
tuntea olevansa turvassa, lämpimässä ja rakastettu. Se luo vastapainoa elämän hektisyydelle ja muutoksille.
Kodin määritelmä ja siten myös huomisen koti on murroksessa. Pystytämme kodinomaisia olotiloja työpaikoille,
kahviloihin, maalle ja kaupunkiin. Koti voi olla väliaikainen,
liikkeessä, jaettu tai virtuaalinen – yhdistävänä seikkana on
tunne turvallisuudesta.

Ajankohtaisinta muotoilua Habitaressa esittelevän
Ahead-hallin näyttelyarkkitehtuurista vastaa palkittu suunnittelutoimisto KOKO3, teemana ilo. Värikkäät ilmapallot
nostavat suomalaiset designikonit ilmaan ja muodostavat
kujan, joka kuljettaa kävijän näyttelyalueen läpi ohjelmalavalle.
www.habitare.fi

Aasialainen ja suomalainen estetiikka sekä
funktionaalisuus yhdistyvät United Stories
-tuotteissa
United Stories on Habitaren uusi myyntinäyttely, joka
yhdisti muotoilijat, yritykset ja kansainvälisyyden. Ensimmäisessä United Storiesissa 12 muotoilijaa ja 6 yritystä
Suomesta, Kiinasta, Japanista ja Etelä-Koreasta loivat yhteistyössä uusia tuotteita, jotka olivat Habitareen myyntiin.
Tuotteissa näkyy suomalaisten ja aasialaisten kiinnostus perinteisiin materiaaleihin ja arjen perusesineisiin. Habitare
oli avoinna Messukeskuksessa Helsingissä 13.–17.9.
United Stories yhdistää suunnitteluosaamista, teknologiaa, perinteisiä taitoja ja uudenlaisia näkemyksiä valmistavien yritysten ja suunnittelijoiden välillä. Ensimmäiseen
United Stories -näyttelyyn suomalaiset ja aasialaiset muotoilija-yritysparit ovat suunnitelleet kiinnostavan valikoiman huonekaluja, astioita, valaisimia sekä kodin käyttö- ja
koriste-esineitä.
”United Stories haastaa yrityksiä tekemään uutta ja kokeilemaan kokonaan uusia markkinoita. Habitare on toiminut projektin käynnistävänä voimana, ehdottanut mahdollisia yhteistyötahoja toisilleen ja kannustanut löytämään
uusia kumppaneita. Valitsemme vuosittain uudet yhteistyömaat ja esittelemme lopputuloksia Habitaressa joka toinen
vuosi”, kertoo Habitaren ohjelmajohtaja Laura Sarvilinna.
Myyntinäyttelyn lisäksi United Stories workshopeissa on
mahdollisuus perehtyä laajemmin aasialaiseen kulttuuriin,
ruokakulttuuriin ja elämäntapaan.

NUPPU lasten posliiniastiasto

suunnittelija: Maija Puoskari
valmistaja: Tokyo Saikai Co., Ltd
hinta: varmistuu myöhemmin
myydään settinä: muki/kulho/lautanen/ruokalappu +
puulusikka.
Värivaihtoehdot: harmaa/rose/keltainen.
sininen/keltainen/vihreä. keltainen/vihreä/rose.
rose/harmaa/sininen. valkoinen/valkoinen/valkoinen.
myynnissä: United Stories, Tokyo Saikai

Ferretti Groupiin kuuluvan Custom Line -telakan uusin jahti,
Navetta 37 esiteltiin viime vuonna Cannes Yachting Festivalissa
ja Monaco Yacht Show’ssa. Alus on täynnä alan uusimpia
suunnitteluratkaisuja ja innovaatioita.

NEST valaisin

suunnittelija: Timo Niskanen
valmistaja: Taniguchi Aoya Washi Co., Ltd
hinta: 530 €/ soikea, 580 €/ pyöreä
mallit: 24×45 cm/ soikea, 35x35x32 cm/ pyöreä
materiaali: japanilainen perinteinen paperi, polttimo
myynnissä: United Stories, Taniguchi Aoya Washi (tuote
tilattavissa näyttelyn jälkeen)

teksti Juhani Nurmi
kuvat Custom Line
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016 oli erittäin tärkeä vuosi Custom Linelle. Legendaarisen Ferretti Group -veneryhmän brändi
vietti 20. vuotisjuhlaansa. Hyvin harva kilpailija
pystyy vastaamaan Custom Linen uraauurtavaan
veneosaamiseen.
Custom Linen juhlavuosi osui yhteen uuden huvijahdin,
Navetta 37:n kanssa, joka on oman luokkansa uusin lippulaiva ja telakan suurin koskaan rakentama alus. Jahti näki
ensivalon Cannesin Yachting Festivalissa ja Monaco Yacht
Show’ssa viime vuonna.
Uusin superjahti yhdistää monipuolisella tavalla merikelpoisuuden, mukavuuden, turvallisuuden ja mahdollisuuden

PALETTI seinäkello

suunnittelija: Hanna Anonen
valmistaja: Taniguchi Aoya Washi Co., Ltd
hinta: 180 €
koko: halk. 32 cm
materiaali: japanilainen perinteinen paperi
myynnissä: United Stories, Taniguchi Aoya
Washi
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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

Vedenalaiset häät
Malediiveilla

Kuvat Banyan Tree Hotels and Resorts
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eskeltä Intian valtamerta löytyy Malediivien
saariryhmä, jonka kristallinkirkkaat vedet,
valkoiset hiekkarannat ja maailmanluokan
luksuslomakeskukset ovat malliesimerkkejä
romanttisesta lomaparatiisista.
Vedenalaiset häät
Rakastavaisten suosiossa on varsinkin Banyan Tree Vabbinfarun luksuslomakeskus, jolla on tarjota täysin ainutlaatuinen – ja läpimärkä – hääseremonia seikkailunhaluisille
ja merihenkisille pariskunnille. Lomakeskus on nimittäin
erikoistunut vedenalaisiin häihin, joissa sydämen valitut
voivat sanoa toisilleen ”tahdon” sukelluslasit päässä ja
uteliaiden papukaija-, huuli- ja vuokkokalojen toimiessa
todistajina.

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

Malediivit on monille romanttisen
matkakohteen perikuva kiitos valkoisten hiekkarantojen ja turkoosinsinisen
meren. Kohde onkin täydellinen valinta
kaikille, jotka unelmoivat unohtumattomasta vedenalaisesta hääseremoniasta
tai romanttisesta häämatkasta
maanpäällisessä paratiisissa.

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

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

Unohtumaton hääseremonia
Hääpaketti sisältää vedenalaisen valokuvaajan, joka ikuistaa tähtihetket, sekä oman veneen ja oppaan. Seremonia
päättyy romanttiseen purjehdukseen laskevan auringon
kajossa cocktailpaloista ja viinistä nautiskellen. Seuraavana
päivänä vastavihityt voivat nauttia rentouttavasta hieronnasta lomakeskuksen ylistetyssä kylpylässä.
Paljasjalkainen häämatka
Malediivit on myös oivallinen matkakohde niille, jotka viettävät häät mieluummin kotimaan kamaralla ja lähtevät sen
jälkeen häämatkalle etelän aurinkoon. Banyan Tree Vabbinfarussa pari voi majoittua yhteen keskuksen altaallisista huviloista, jossa kelpaa nauttia kumppanin seurasta kaikessa
rauhassa. Lomakeskus on suunniteltu niin, että koko saaren voi kiertää paljasjaloin, ja paikka suorastaan huokuu
henkilökohtaista palvelua ja romanttista lomatunnelmaa.
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MEDIA GUIDE 2018
D e L uxe M agazine is published quarterly in 2018:
• March: Theme “Boating” – March 26th 2018
• October: Theme “Interior Decoration & Fashion” – October 12th 2018
• June: Theme “Super Cars” – June 20th 2018
• December: Theme “Travelling” – December 19th 2018

1/2018

2/2018

3/2018

4/2018

Street Date

March 26th

June 20th

October 12th

December 19th

Materials required by

March 15th

June 8th

October 1st

December 7th

Circulation

20.000 kpl

20.000 kpl

20.000 kpl

20.000 kpl

Online Magazine

50.000 kpl

50.000 kpl

50.000 kpl

50.000 kpl

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 €

SISUSTUS-EKSTRA
/ AKU LOUHIMIES / UUDET SISUSTUSTRENDIT

1 / 2017

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
RYAN GOSLING

•
•
•
•
•
•
•

2/1

fourcolor

/ PAREMPI / MEDIA

10,00 €

ASTETTA

/ PAREMPI / MEDIA

VENE-EKSTRA
HUGH JACKMAN

/ MINNA MARSH / TERAPEUTTISET LOMAT

W e serve you in the matters of advertisements
& business :
• KARO KIISKINEN
TEL +358 40 – 512 5933 / karo@deluxe-lehti.fi
• COSMA ÖSTRÖM
TEL +358 400 – 801 974 / cosma@deluxe-lehti.fi
• MARTTI LEHTO
TEL: +358 50 – 590 2299 / mara@deluxe-lehti.fi
• Publisher: LuxMedia Oü, Pärnu mnt 10, Tallinn 10148
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
21 days before Materials date. For cancellations after the Materials date we will charge the amount of full advertisement.

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

ADVERTISEMENTS

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.

C irculation
Subscription customers
Co-operation partners
DeLuxe VIP register

3 / 2017

DeLuxe

For you, who seek that extra quality.

