
Viiniä ,  ruokaa & hyVää elämää Vuodesta 1989

Joka lehdessä vähintään 20 sivua ruokajuttuja ja reseptejä!

89 000 

lukijaa,
yli 50 000 Viikon  

viinivinkki -uutiskirjeen 

tilaajaa.



Ensimmäisen Viini-lehden ilmestymisestä tulee 
keväällä 2014 kuluneeksi 25 vuotta. Vuonna 1989 
Viini ilmestyi kaksi kertaa. 

Heräilevän viini- ja ruokakulttuurin maassa en-
nen näkemätön, riippumaton viinilehti oli kuiten-
kin jo tuhansille odotettu ja raikas tuulahdus kieh-
tovasta maailmasta. Joillekin Viini-lehti oli kuriton 
aisalle hyppijä, jolle toivotettiin lyhyttä ikää ja ke-
peitä multia. Toisin kävi.

VIINI vakiinnutti nopeasti asemansa viininys-
tävien halutuimpana tietolähteenä ja innoittaja-
na. Neljännesvuosisadan jälkeen onkin jo helppoa 
ja perusteltua sanoa, että viini- ja ruokakulttuu-
rilla menee Suomessa melko hyvin, paremmin 
kuin koskaan aikaisemmin. Ja kiinnostus viinin 
ja ruoan yhdistämiseen ja uusiin makuelämyksiin 
kasvaa edelleen. Vastaavasti tarpeeton elitismi ja 
pöyhkeily ovat pitkälti kaikonneet viinin ympä-
riltä. Viinillä on luonteva paikka yhä useamman 
suomalaisen kotikokkaajan ruokapöydässä. Luki-
joiden käytössä on joka vuosi yli 2 000 viinin ar-
vostelut ja pisteytykset. 

Vuoden 2013 aikana jokaisessa Viini-lehden nu-
merossa on yli 20 sivua ruokajuttuja ja runsaasti 
reseptejä. Viini-lehden parissa gastronomisia löy-
töretkiä toteuttaa yhtä hyvin kunnianhimoinen koti-
keittiön chef kuin vaivattomasti syntyviä klassikko-
ruokia harrastava perheenisäkin. 

Lupaamme, että myös vuonna 2014 jokaisessa 
Viini-lehdessä on aina vähintään 15 herkullista ruo-
kaohjetta huolella harkittuine viinisuosituksineen. 

Viini-lehden eri kanavien kautta kasvavan koh-
deryhmän tavoittavat myös lukuisat viini- ja ruo-
kanautintoja sekä lifestyle-tuotteita markkinoivat 
ilmoittajat. Painetun Viini-lehden lukijamäärä on 
kehittynyt tasaisen hyvin. Ansio tästä kuuluu toimi-
tuksellisen sisällön rinnalla laadukkaalle mainonnal-
le, jota lukijat vastaanottavat mielellään.

Juhlavuonna 2014 ilmestyy kahdeksan Viinin 
lisäksi kolme teemalehteä, keväällä samppanjaan ja 
eri viinialueiden kuohuviineihin keskittyvä Kuohu-
viini sekä Oluelle-lehti. Syksyllä vuorossa on upea 
RuokaExtra, jossa esiintyvät kaikki vuosien 2010-
2013 Viini-kokit ja joukko uusia kasvoja. 

Seppo Määttänen, päätoimittaja
Esko Rantala, myyntijohtaja

25 vuotta viininystävien 
palveluksessa
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Teema 
Bordeaux, viinimaailman napa? Kahvilakulttuuri & kahviteema (tutkimusnumero)
Molekyyligastronomia & keittiö, ViiniExpo 2014 (20.-22.3.2014)
Pääsiäinen, kuluttajakyselyn tulokset, viiniristeilyllä 
+ Kuohuviini, samppanja- ja kuohuviiniekstra
Viinit verkkokaupasta, jälkiruokateema, jälkkäriviinit 
+ Oluelle-lehti 1/2014 
Grillaus, laatikkoviinien kansalaistasting, makkara, kesäviinien osto-opas
Provence, riistaherkut + sienisaaliit, nyt leivotaan 
Juustoherkut, järvikalat, Viini, ruoka & hyvä elämä -messut (23.-26.10.2014)
+ Viinin RuokaExtra 
Joulu, kuohuviinit, uusivuosi, suklaa 

Varaus
17.1.

14.2.
28.2.

30.4.

31.5.
29.8.
3.10.

27.11.

Aineisto
20.1.
17.2.
31.3.

5.5.

3.6.
1.9.
6.10.

28.11.

viinin julkaisuohjelma vuonna 2014

Ilmoitusvaraukset:

Esko Rantala, 046-6000443, 
esko.rantala@viinilehti.fi
Tuija Rantala, 046-6000442, 
tuija.rantala@viinilehti.fi

Liitteet:

Irtoliite, liimapisteliite, kiinteä ja kelmu-
tettu liite. Pyydä tarjous. 
Kysy lisää myös muista erikoisratkai-
suista Esko Rantala, 046-6000443, 
esko.rantala@viinilehti.fi.

Aineistovaatimukset: 

Tiedostomuoto: Korkearesoluutio 
pdf-tiedostot
Sisäsivujen aineiston väriprofiili:
CMYK, ISO Coated v2 300% (ECI)
Kansien aineiston väriprofiili: 
CMYK ISO Coated v2 (ECI)

aineiston toimitus 

www.aikakausmedia.fi/ADS
tai aineistot@viinilehti.fi

Tekniset tiedot:

Koko: 230 x 300 mm. Lehden 
painopinta-ala on sama kuin lehden 
puhtaaksileikattu koko
Sidonta: Liimasidottu 
Leikkuuvara: 3 mm kullekin sivulle
Painomenetelmä: Offset
Paperit: Sisus 90 g/m2 Gallerie Fine 
Silk, kansi 200 g/m2 Gallerie Art Silk
Painopaikka: PunaMusta, Kosti Aalto-
sen tie 9, 80141 Joensuu puh. 010-230 
8400

Koko
2/1-aukeama 
1/1-sivu 
1/2-sivu 
1/2-sivu 
1/3-sivu 
1/3-sivu 
1/4-sivu

Bruttohinta
8900 € 
5100 € 
3500 €
3500 € 
2900 €
2900 € 
1900 € 

Sijoittelu
tekstissä
tekstissä
vaaka
pysty
vaaka
pysty

Ilmoituskoko mm
460 x 300 mm
230 x 300 mm
230 x 150 mm
109,5 x 300 mm
230 x 100 mm
75 x 300 mm
109,5 x 150 mm

Määräpaikat
2/1 Avausaukeama 
1/1   Takakansi (230x270mm) 
1/1  2. kansi 
1/1  3. kansi 
1/1  Pääkirjoituksen viereen 
1/1  Sisällysluettelon viereen 
1/1  Viiniuutuudet -osioon 
1/1  Juustolautanen-sivun viereen 

ilmoituskoot ja -hinnat

9800 €
7200 €
6150 €
5650 €
5650 €
5650 €
5650 €
5650 €

lukijaprofiili

Sukupuoli
Nainen
Mies
Ikä
18-24 vuotta
25-34 vuotta
35-44 vuotta
45-64 vuotta
65+ vuotta
Ammatti
Joht. as/toimihlö/yrittäjä
Työntekijä
Eläkeläinen
Opiskelija/koululainen

Viinin lukijat
47 %
53 %

6 %
20 %
20 %
42 %
11 %

60 %
9 %
14 %
5 %

Väestö
51 %
49 %

10 %
14 %
13 %
33 %
23 %

33 %
13 %
28 %
14 %

Talouden bruttotulot / vuosi
Alle 35.000 e/v
35.001-75.000 e/v
75.001-100.000 e/v
Yli 100.000+ e/v
Ei halua kertoa
Asuinkunta
Pääkaupunkiseutu
Muu yli 30 000 asukkaan kaupunki
Alle 30 000 asukkaan kaupunki/kunta
Maalaiskunta

Viinin lukijat
12 %
44 %
18 %
18 %
7 %

40 %
37 %
11 %
12 %

Väestö
29 %
35 %
11 %
5 %
12 %

18 %
38 %
20 %
22 %



Koko
2/1-aukeama 
1/1-sivu 
1/2-sivu 
1/2-sivu 
1/3-sivu 
1/3-sivu 
1/4-sivu

Bruttohinta
8900 € 
5100 € 
3500 €
3500 € 
2900 €
2900 € 
1900 € 

Sijoittelu
tekstissä
tekstissä
vaaka
pysty
vaaka
pysty

Ilmoituskoko mm
460 x 300 mm
230 x 300 mm
230 x 150 mm
109,5 x 300 mm
230 x 100 mm
75 x 300 mm
109,5 x 150 mm

Määräpaikat
2/1 Avausaukeama 
1/1   Takakansi (230 x 270 mm) 
1/1  2. kansi 
1/1  3.kansi 

ilmoituskoot ja -hinnat

9800 €
7200 €
6150 €
5650 €

Samppanjaa läpi aterian? 

Hyvä idea! Vuoden 2013 Kuohuviini 
sai huikean hyvän vastaanoton ja poiki 
toimitukseen runsaasti yhteydenotto-
ja: tätä täytyy saada lisää. Ensimmäi-
sen Kuohuviinin tapaan vuoden 2014 
teemalehti maistaa ja pisteyttää tär-
keimmät vuoden mittaan markkinoille 
tulleet samppanjat, kuohuviinit ja vuo-
sikerrat.

KuohuVIINIssä muun muassa:

· Tärkeimmät uudet samppanjat, 
kuohuviinit ja vuosikerrat

· Samppanjan valmistus on sekoitta-
misen taidetta

· Kuka? Clovis Taittinger 

· Täydellinen herkkuhetki, cavaa ja 
tapaksia

· Kuohuviini Italian Marchessa

· Verdicchion suosion salaisuus

· He rakastavat samppanjaa

· Arviot ja pisteet uusille samppan-
joille ja kuohuviineille

Ilmestymispäivä 11.4.
Aineistopäivä 31.3.

Olutta Laitilasta Plzeniin, 
ruokaa makkarasta sushiin

VIININ Oluelle-teemalehti seuraa 
uusia olutilmiöitä ja erityisesti eu-
rooppalaisten oluttrendien rantau-
tumista Suomeen. Oluelle arvioi ja 
pisteyttää puolivuosittain kaikki olut-
uutuudet. Elinvoimainen suomalai-
nen pienpanimotoiminta ja uudet 
tuotteet ovat niin ikään kiinnostuk-
semme keskiössä. 

Oluelle-lehdessä muun muassa:

· Olutuutiset maailmalta ja Suomesta

· Kesän 2014 hittioluet

· Kaikki olutuutuudet

· Kööpenhamina, olutmatkailijan 
runsaudensarvi

· Panimomestarin puheilla, oluen 
tuotekehitys ideasta uudeksi tuot-
teeksi

· Tämä menu on parhaimmillaan 
oluen kanssa

· Kaikki uutuusoluet maistettu ja 
pisteytetty

Ilmestymispäivä 16.5.
Aineistopäivä 5.5.

Reseptejä herkullisempaan 
elämään

Viini-lehden RuokaExtra koko-
aa yhteen ja päivittää kolmen viime 
vuoden mielenkiintoisimmat ruoka-
ohjeet ja tuottaa mukaan hyvän mää-
rän uusia ennen julkaisemattomia 
reseptejä. Luvassa on yli 250 resep-
tin pulska keittokirja lehden muodos-
sa. Viini-kokit ja ruokatoimittajam-
me kertovat myös ruokaohjeidensa 
kriittiset vaiheet, omat mokat, mutta 
myös onnen hetket, kun kaikki meni 
nappiin. Tämä lehti, jos mikä, säilyy 
ja kuluu käytössä pitkään. Siksi se on 
oiva tilaisuus ilmoittajalle, joka mark-
kinoi parhaita raaka-aineita kotikok-
kaajille. Tästä Viini-lehdestä ei voi 
jäädä pois.

VIININ RuokaExtrassa muun  

muassa: 

· Kolme huippukokkia, yli 250 ruo-
kaohjetta Viini-lehden lukijoille

· Parhaat raaka-aineet löytyvät lä-
heltä

· Ruoka- ja viinitoimittajien suosikit: 
parhaat ruoka-viini-parit

· Vaativa vai helppo, työläs vai no-
pea? Reseptit listattuna vaativuu-
den ja valmistusajan mukaan

· Keittäen, hauduttaen, paistaen, 
grillaten, ulkotulilla. Näin onnistut 

· Kokkien huippuhetket ja pahim-
mat mokat julki

· Rakkaan keittokirjan ikisuosikit
 Viinistä ruokaan -klassikot

Ilmestymispäivä 17.10.
Aineistopäivä 6.10.

teemalehdet 2014

ilmoitusvaraukset: Esko Rantala,  
046-6000443, esko.rantala@viinilehti.fi



Viikon viinivinkki -uutiskirje
Kerran viikossa lähetettävä uutiskirje, jolla on yli 50 000  
tilaajaa.

viinilehti.fi
Viinilehti.fi-sivustolla on noin 15 000 eri viikkokävijää 
ja noin 40 000 sivulatausta.

Varaukset: 
Esko Rantala, 046-6000443, esko.rantala@viinilehti.fi.
Aineistot: aineistot@viinilehti.fi.
Aineistojen toimitus 5 arkipäivää ennen kampanjan alkamista.
Aineistovaatimukset: gif, jpg tai png. Flash käy ainoas-
taan viinilehti.fi -sivustolle.

mainosmuoto
Paraatipaikka: 
Jättibanneri: 
Pidennetty suurtaulu: 
Jättiboksi
Suurtaulu:   
Boksi:   
Erikoisratkaisut: 

Hinta/viikko
2650 € 
2650 € 

  1300 €
1300 €
  850 € 
  850 € 

Koko
980 x 400 px
728 x 90 px
160 x 600 px
468 x 400 px
140 x 350 px
350 x 250 px
Kysy lisätietoja

Kustantaja ja julkaisija:  
Viinilehti Oy,  Melkonkatu 24, 00210 Helsinki,  
puh. 09-686 0410, fax 09-639 154

Päätoimittaja: Seppo Määttänen, 050-3055 886
Myyntijohtaja: Esko Rantala, 046-6000443
Markkinointipäällikkö: Sari Viljanen, 050-5928764
Toimitusjohtaja: Tomi Salonen, 0400-406882

Lukijamäärä: 89 000 (KMT 2013) 

Kirja on täydellinen viinin 
osto-opas. Kirjassa arvioidaan 
kaikki Alkon n. 1 500 viiniä, joil-
le annetaan myös ruokasuositus. 
Kirja sisältää lisäksi arviot laivojen 
parhaista tax-free -viineistä. Kaikil-
le 4 ja 5 tähden viineille on Antti 
Vahteran reseptisuositus viinilehti.
fi-sivustolta.

Ilmoituskoot ja hinnat:
Kirjan painopinta-ala on sama 
kuin kirjan puhtaaksileikattu 
koko. Katso tekniset vaatimukset 
Viini-lehden kohdalta.

VIINI-LEHTI, sähköiset mediat

ilmoituskoot ja -hinnat sähköisiin medioihin

viinistä viiniin -vuosikirja 2015

Arvonlisävero    
Ilmoittamiimme hintoihin ei sisälly arvonlisäveroa. Lisäämme laskuun voimassa 
olevien säännösten mukaisen veron. Määräpaikkakorotus +10 %.
Lait ja asetukset
Laista tai asetuksista tai viranomaisten toimenpiteistä aiheutuvat kustannus- 
lisäykset korottavat hintoja määräysten voimaantulohetkestä 
lukien. Korotukset koskevat myös varauksia.
Ilmoitusperuutukset
Ilmoitusvaraus on peruttava 7 päivää ennen aineistopäivää. Määräpaikkava-
raukset on peruttava vähintään 14 päivää ennen aineistopäivää. Myöhemmin 
tehtävistä peruutuksista veloitamme 50 % ilmoitushinnasta.
Maksuehdot
14 päivää netto, auktorisoidulle mediatoimistolle 30 päivää netto. Lehdellä on 
oikeus vaatia asiakkaalta käteismaksu.
Tarkastus ja vastuut 
Noudatamme mainonnan kansainvälisiä perussääntöjä.Asiakkaamme vastaa-
vat, etteivät heidän ilmoituksensa ole lakien ja säännösten vastaisia, eikä ke-
nenkään tekijän-oikeutta tai muuta immateriaalioikeutta loukata. Asiakas on 
vastuussa ja korvausvelvollinen mainontansa (mukaan lukien liitteet ja tavara-
näytteet) aiheuttamista vahingoista kolmannelle osapuolelle ja/tai kustantajal-
le. Lehden päätoi-mittajalla on oikeus olla julkaisematta ilmoituksia.
Lehden vastuut
Kaikki hyväksytyt ilmoitukset julkaistaan sovittuina päivinä. Lehti ei vastaa vir-
heestä, joka käy selville korjausvedoksesta, jos asiakas on hyväksynyt vedok-
sen tai jättänyt sen palauttamatta määräajassa. Lehden vastuu ilmoituksen 
poisjäännistä tai julkaisemisessa sattuneesta virheestä rajoittuu ilmoituksesta 
maksetun määrän hyvittämiseen. Lehti ei vastaa ilmoittajalle aiheutuvasta va-
hingosta, mikäli ilmoitusta ei julkaista tuotannollisen, muun toiminnallisen syyn 
tai lakon vuoksi.

myyntiehdot

2/1-sivu    200 x 190 mm 5 900 €
1/1-sivu   100 x 190 mm   3 200 €
1/2-sivu vaaka 100 x 95 mm   1 750 €

· Painos 45 000 kpl – Ilmestyy lokakuussa 2014.

· Vuoden 2012 kolmanneksi myydyin tietokirja.

· Erinomainen ympäristö pitkäkestoiselle brändimainonnalle.

· Kirja, johon palataan vuoden mittaan lukuisia kertoja. 

Viinistä viiniin 2015 -julkistustilaisuus 
Viini, ruoka & hyvä elämä -tapahtumassa to 23.10.


