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Shakerilla  
tavoitat 
koko Suomen 
anniskelualan

4x  
VUODESSA!

ENEMMÄN KUIN LEHTI.

Hyödynnä 
uutuuspalsta 

400 € / 
julkaisu.

Ilmestyy 28.2. 
Aineisto 7.2.

TEEMAT
Konjakki. 
Kaakao.1 2 3 4

Ilmestyy 18.4.
Aineisto 27.3.

TEEMAT
Vodka. Gin.  
Hedelmät & 
marjat.

Ilmestyy 5.9.
Aineisto 15.8.

TEEMAT
Rommi. Tee.  
FinnBar-
messunumero.

Ilmestyy 7.11.  
Aineisto 17.10.

TEEMAT
Viski.  
Kahvi.
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Kohderyhmänä 
anniskelualan 
ammattilaiset: 

Kohderyhmänä 
anniskelualan 
ammattilaiset: 
Suomen a-anniskelu-
ravintolat, Alkot, 
FBSK:n jäsenet, 
Suomen Sommelierit ry, 
Hovimestarien 
Kilta ja tilaajat.

MEDIATIEDOT

Levikki  
jo 8 000!



TEKNISET TIEDOT
Lehden koko: 230 × 297 mm Sidonta: liimaselkä

Rasteritiheys: 60 linjaa Profiili: ISOcoated_v2_bas.ICC

n Aineistot: ilmoitukset@aromilehti.fi
n Merkitse lähetykseen lehden nimi, numero ja ilmoittaja. 
n Pyydä aineisto-ohje pdf:nä.

n Ilmoitusten peruuttaminen lehden aineistopäivään mennessä.
n Reklamaatiot 14 vuorokauden kuluessa ilmestymisestä.

Painos 8 000 kpl       Tilaushinta 49 € / vuosikerta

 facebook.com/shakerlehti      shakerlehti 

SHAKER STORE

Helppo ja edullinen tapa näkyä joka lehdessä koko vuoden. 

Shaker Store on perusosa Shakeria ja se kokoaa tärkeimmät anniskelualan 
toimijat yhteystietoineen joka lehteen. Lukijalle Shaker Store on kätevä, 
nopea ja tehokas tapa etsiä, löytää ja ostaa. Mainospaikkoja on rajattu 
määrä.

Pieni ruutu  60 x 80 mm   590 € / 4 nroa
Iso ruutu  92 x 80 mm  790 € / 4 nroa

Hintoihin lisätään alv.

Lisätietoja: Emilia Söderholm, 050 412 5613

Anja Moilanen, myyntipäällikkö  040 537 4272

Nina Harlin, liiketoimintajohtaja  0400 629 400

Heli Koivuniemi, päätoimittaja  0400 133 955

Jaana Vainio, toimituspäällikkö  040 671 9722

Juha Peltonen, toimittaja 050 554 6426

Maaret Launis, toimittaja  040 637 5448 (palaa 1.8.2018)

Marketta Karjalainen, toimittaja  0400 813 862

Emilia Söderholm, markkinointi-,  
myynti- ja tapahtumakoordinaattori  050 412 5613
 
Sähköposti  etunimi.sukunimi@aromilehti.fi 

Kustantaja  Mediatalo Keskisuomalainen Oyj /  
  Aikakauslehtiryhmä

YHTEYSTIEDOT

ILMOITUSKOOT  JA HINNAT 4-väri (alv 0 %)

2/1 s. 460 × 297 mm 4 900 €

1/1 s.  tekstissä 230 × 297 mm 2 950 €

1/1 s.  2. kansi 230 × 297 mm 3 100 € 

1/1 s.  takakansi 230 x 270 mm 3 300 €

1/2 s. vaaka 230 × 146 mm 1 950 €

1/2 s. pysty 112 × 297 mm 1 950 €

1/3 s. 75 × 297 mm 1 800 €

1/4 s. 93 × 130 mm 1 500 €

n Varaa ilmoitusmateriaaliin 5 mm leikkuuvarat.
n Määräpaikat ja erikoiskoot erikseen sovittavissa.
n Liitteet A4 alk. 2 950 € –  pyydä tarjous!

Alkoholit & 
ammattilaiset 2018
Ilmestyy 18.4. • Aineistopäivä 27.3.

Varaa ilmoituspaikkasi hyvissä ajoin.

Lisätietoja: Anja Moilanen, myyntipäällikkö, 
040 537 4272, anja.moilanen@aromilehti.fi

Uusi ja osumatarkka 
uutiskirje – Shaker Offers
Nopeita ideoita, uutuuksia ja vinkkejä ammattilaisten arkeen.  
Shaker Offers on uusi mainoskanava, joka kokoaa yhteen ajankohtaan 
sopivat tarjoukset ja muistutukset. Tämä napakka infopaketti on  
lukijalle ja mainostajalle hyvin tehokas.

AIKATAULU 2018
28.1., 11.3., 13.5., 12.8. ja 11.11. 

Julkaisu sunnuntaina iltapäivällä, toistolähetys tiistaina aamupäivällä.

Kaikki uutiskirjeet 2 500 € + alv. Uutiskirje 650 € + alv/kerta.
Mainospaikkoja on rajattu määrä/kirje.

Lisätietoja ja myynti: Emilia Söderholm, 050 412 5613.

Uutta! 
Lanseeraatko uutuuden? Käytä Shakerin Uutta- 
palstaa hyödyksesi. Varaa paikka ja lähetä  
teksti & kuva, hinta 400 € + alv. 

Advertoriaali – yksi sisältö, monta kanavaa
Integroidaanko mainosviestinne suoraan Shakerin sisältöön? Lukijoille räätälöity sisältö, alustalla jossa he jo ovat, antaa 
parhaat mahdollisuudet hyödyntää median käytössä olevia keinoja. Yksi sisältö voidaan hyödyntää Shakerin kaikissa 
kanavissa käyttäen eri viestikärkiä/nostoja ja edelleen myös mainostajan omassa mediassa. Tehokas mainosviesti  
antaa lukijalleen lisäarvoa ja kilpailee parhaimmillaan suoraan median sisällön kanssa kiinnostavuudellaan.

Yhteistyössä  
FBSK:n kanssa

VÄKEVIEN JA VIINIEN 
AMMATTILAINEN 
PALVELUKSESSASI
Norex tuntee kotimaan markkinoiden toiveet ja haasteet kuin oman juomakellarinsa. 
Espoolainen perheyritys on luotettava, tehokas, innovatiivinen ja vastuullinen alan  
kumppani, jolla on laaja valikoima tuotteita eri puolilta maailmaa.

MAINOS

Kouluttava asiantuntija 
Alkoholialan maahantuoja Norex on alansa 
rautainen ekspertti. Norexin erityisosaami-
sen keskiössä ovat viinit, väkevät ja niiden 
avulla luotavat ravintolaelämykset. Henkilö-
kunta tuntee tuotteensa läpikotaisin ja pitää 
huolen siitä, että tieto tavoittaa myös jälleen-
myyjät ja juomavalintaansa baaritiskillä teke-
vät asiakkaat.

– Innostava koulutus ja tuotetiedon lisää-
minen antavat parhaat valmiudet juomien 
kannattavaan myyntiin. Asiantunteva palve-
lu baaritiskillä takaa myös loppuasiakkaiden 
tyytyväisyyden, kertoo Norexin Sales Team 
Leader Kaj Koskinen.  

Tarinoiva perheyritys
Jo yli 35 vuotta alkoholialalla toiminut No-
rex on perheyritys, joka arvostaa pehmeitä 
arvoja sekä toiminnassaan että tuotevalikoi-
massaan. 

– Edustamiemme tuotteiden taustalla on 
usein perhe tai yksityinen yritys, kertoo isän-
sä Henrikin jalanjäljissä kulkeva toimitusjoh-
taja Tomas Lönnberg. 

Yhteistä kaikille Norexin edustamille tuot-
tajille onkin yksilöllisyys ja pullon sisältöön 
vangittu persoonallinen kädenjälki. Siihen 
kuuluvat olennaisesti myös juomiin liittyvät 
tarinat.  

Asiakassuhteissa panostetaan pitkäaikai-
seen yhteistyöhön. 

– Norexin pitkäikäisimmät edustukset, 
kuten Camus Cognac ja Disaronno Origi-
nale ovat olleet yrityksen kasvussa mukana 
alusta alkaen. Juuri tähän pitkäjänteisyyteen 
uskomme ja panostamme tänäkin päivänä, 
Lönnberg vakuuttaa.

Trendikäs ja tiedostava kumppani
Norexin aktiivinen myyntiverkosto kattaa ko-
ko Suomen tehden yhtiöstä paikallisen, hel-

Espoon viinikellarissa viinejä 
maistelevat norexilaiset  
Tomas Lönnberg, Olli Lindsten, 
Anssi Lehtinen, Andreas Fanta, 
Juha Rantala ja Nina Walldén.

Norexilla on tuotteet 
kohdillaan. Laaja valikoima 
palvelee ravintola-alaa 

ja auttaa luomaan asiakkaille 
unohtumattomia elämyksiä. 
Norexilaisten kanssa yhteistyö  
sujuu – he tietävät, mitä tekevät ja 
mistä puhuvat.” 

Samuil Angelov
Ravintoloitsija, sommelier

posti lähestyttävän kumppanin. Horeca-alan 
vahvan edustuksen ohella Norex toimii myös 
Alkon sekä laiva- ja lentoyhtiöiden luotetta-
vana kumppanina.  

Tiivis yhteistyö päämiesten kanssa pitää 
tuotesalkun kiinnostavana kaikille yhteistyö-
tahoille. Se on huomattu myös kentällä: vä-
kevien myynnin yleisestä laskusuhdanteesta 
huolimatta Norexin väkevät ovat vahvassa 
kasvussa.

Idearikas ja aktiivisesti uudistuva yhtiö 
pysyy nopeasti vaihtelevien juomatrendien 
harjalla, mutta arvostaa myös klassikoita ja 
vastaa entistä tiedostavamman kuluttajakun-
nan vaatimuksiin. 

– On hienoa huomata, että suomalaiset 
asiakkaat ovat yhä valveutuneempia ja vaa-
tivat laadun lisäksi myös eettistä tuotantoa, 
Lönnberg päättää.

Intohimo 
laadukkaisiin 
tuotteisiin ja 
tyytyväisiin 
asiakkaisiin.

Miten löydän uusia 
ja mielenkiintoisia 
tuotteita?
Norexin ratkaisu
• Laaja valikoima
• Aktiivinen uudistuminen
• Aloitekyky ja uudet ideat

Miten varmistan, 
että saan asiakkaani 
ostamaan tuotteita?
Norexin ratkaisu
• Tuotekoulutukset
• Erikoisosaaminen
• Markkinointi myyntisi tueksi

MAINOS

Maahantuojan pitää 
tuntea asiakkaansa 
vaatimukset ja osata 

täsmäsuositella tälle sopivia 
tuotteita. Erityisen tärkeää tämä 
on rinnebaarimme kaltaisissa 
sesonkipaikoissa.

Norexin kanssa homma toimii. 
Kun heidän valikoimiinsa saapuu 
jotain konseptiimme sopivaa, 
saamme tietää siitä saman tien. 
Norexin tuotteissa myös hinta-
laatusuhde on kohdallaan ja tavaran 
saaminen on helppoa. Suosittelen!” 

Jarno Kosonen
Ravintolapäällikkö, Café & Bar Kota, Levi 
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Norex Selected  
Brands 
• 47 tuottajaa 18 maasta 
• 382 tuotenimikettä
• 2 toimistoa (Espoo ja Oulu)  
 sekä läpi Suomen palveleva  
 myynti
• 18 työntekijää, joiden joukossa  
 sommelier, tuotekouluttaja ja   
 baarimestari
• Liikevaihto yli 24,5 milj. euroa   
 (2016); kasvua 20 % vuosina  
 2011–2016
• Liikevaihdon jakauma: 75 % viinit,   
 20 % väkevät, 5 % muut

www.norex.fi

Postaus  
kumppaniblogissa

Käyttö  
esitteenä

Julkaisu  
Shaker-lehdessä

Nosto  
uutiskirjeessä

Hyödyntäminen  
yrityksen oman  

median kanavissa

Ideoita, 
reseptejä, 

hyötyä  
työhön!

Hinta alk.

3500€
Hinta sis. sisällöntuottajan  

työn ja ulkoasun 
suunnittelun.

aukeama + alv.

Julkaisu 
sisältöyhteistyönä 
shakerlehti.fi


