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Mediatiedot

2018

Kohderyhmänä keittiö- ja ravintola-alan ammattilaiset
Ravintolat, hotellit, kahvilat, pikaruokapaikat, baarit, bistrot, koulukeittiöt, 

henkilöstöravintolat, sairaalat, pitopalvelut, elintarvike- ja juomateollisuus,  

alan opiskelijat ja sidosryhmät, yrittäjät, intohimoiset ruoanharrastajat...

Yksi media – 
kaikki ruoka- ja 
juomabisneksen 
päättäjät.

PRINTTI |  SOME |  DIGI |  LIVE Enemmän kuin lehti.

Aromi on  
moni-

kanavainen  
media.



1 2 3 4 5
HENKILÖSTÖRAVINTOLA
Arkiruoka. Lisukkeet.  
Leipä.

Ilmestyy  8.2. 
Aineisto  18.1. 

PRO2018 Voittajat -lehti 
Gastro 2018 -messulehti*

AMMATTIKEITTIÖ
GN-ruoka. Suuret koneet ja 
laitteet. Puolivalmisteet.

Ilmestyy  2.3. 
Aineisto  9.2. 

Jättijakelu **

RAVINTOLA
Merenherkut. Erikoisruokavaliot. 
Terassit. Kuohuvat.

Ilmestyy  4.4. 
Aineisto  19.3. 

RAVINTOLA
Pizzat. Maksaminen.  
Astiat.

Ilmestyy  11.1. 
Aineisto  18.12. 

KAHVILA
Kasvisruoka. Jälkiruoka. 
Kahvi ja tee.

Ilmestyy  3.5. 
Aineisto  17.4.

Aromi on ruoan ja juoman ammattilaisten oma lehti. Lehti kirjoittaa monipuolisesti koko horeca-alasta  

käsittäen ammattikeittiöt, kahvilat, ravintolat ja henkilöstöravintolat. Kohderyhmänä ovat toimipisteet yksityisistä kunnallisiin, 

osuuskaupoista ketjuihin ja isoista pieniin.

Lukija viihtyy Aromin parissa tutkitusti kauan ja lehti koetaan tärkeäksi ammatillisen kehittymisen kannalta.  

Aromi tekee säännöllisesti lukijatutkimuksen. Viimeisin tutkimus on toukokuulta 2017 ja tutkimustulokset löytyvät lehden nettisivuilta. 

Aikakauslehti on lukijan valinta. Kun lehti on kädessä, sille on aikaa ja lehden välittämät viestit halutaan  

ottaa vastaan. Lehti koetaan tietoa tuovaksi, viihdyttäväksi ja hyväksi tuotetietolähteeksi. Aromi on täsmällinen ja tarkasti osuva 

viestintäkanava ammattilaiselle.

Lisätiedot: Anja Moilanen 040 537 4272, Nina Harlin 0400 629 400. Soitellaan!

Ammattilehti on paras tapa valjastaa 
journalistinen yhteys mainontaan.

Aromilla on 
40 000 
lukijaa!

Ammattilehti  
osuu  

tarkasti.

PRINTTI |  SOME |  DIGI |  LIVE Enemmän kuin lehti.



6 7 8 9 10
AMMATTIKEITTIÖ
Siipikarja.  
Siivous ja hygienia.

Ilmestyy  6.6. 
Aineisto  16.5. 

PRO2019 Haku -lehti

HENKILÖSTÖRAVINTOLA
Kala. Pakasteet.
Työasut.

Ilmestyy  29.8. 
Aineisto  10.8. 

Jättijakelu **

KAHVILA
Fast Food & Street Food.  
Kahvilan laitteet ja kahvi.

Ilmestyy  20.9. 
Aineisto  3.9. 

Fastfood, Cafe, Ravintola 
-messulehti***

RAVINTOLA
Liha ja kastikkeet.  
Buffet. Kattaus.

Ilmestyy  17.10. 
Aineisto  26.9.

HENKILÖSTÖRAVINTOLA
Etninen keittiö.  
Take Away. 

Ilmestyy  15.11. 
Aineisto  31.10.

PRO2019 Finalistit -lehti

Aromi tarjoaa aktiivisen, luotettavan ja nopean ratkaisun markkinointiviestillesi. Hyödynnä printtilehden lisäksi 

muutkin Aromin kanavat: some, uutiskirjeet, nettisivut ja Aromi Datet. Tervetuloa tärkeäksi osaksi ruoan ja juoman 

päättäjien mediaa!  

Lukija voi valita itselleen parhaiten sopivan käyttötavan: upean paperilehden, kätevän sähköisen lehden tabletille, 

tietokoneelle tai kännykälle tai seurata uutisia monesta eri kanavasta.

Some on tärkeä. Sosiaalinen media osallistaa ja pitää huolen tiedon nopeasta välittymisestä lehden 

ilmestymisten välissä. Aromin Facebook on hyvin aktiivinen, seurattu ja tempaa mukaansa keskusteluun.  

Uutisia, taustoja, ihmisiä ja ilmiöitä. Nopeasti ja helposti.

Hyödynnä  
jättijakelu  

kaksi kertaa 
vuodessa.

Horeca-alan 
paras  

tietolähde!

aromilehti.fi facebook.com/aromilehti @aromi   _lehti

Gastro 2018 -messut 14.–16.3.2018 Helsinki

Jättijakelu tehdään maalis- ja elokuussa. Näillä lehdillä tavoitat 100-prosenttisesti kaikki Suomen valmistus- ja keskuskeittiöt.

Fastfood, Cafe, Ravintola -messut 10.–11.10.2018 Tampere

*

**

***



ILMOITUSKOOT* 

2/1 s. ** 460 x 297 mm

1/1 s. tekstissä 230 x 297 mm

1/1 s. 2. kansi 230 x 297 mm

1/1 s. takakansi 230 x 270 mm

1/2 s. vaaka 230 x 146 mm pysty 112 x 297 mm

1/3 s. 75 x 297 mm

1/4 s. 93 x 130 mm

1/8 s. 93 x 62 mm

TEKNISET TIEDOT

Lehden koko: 230 x 297 mm Sidonta: liimasidonta Aineistot: ilmoitukset@aromilehti.fi

Rasteritiheys: 60 linjaa Profiili: ISOcoated_v2_bas.icc Lähetykseen lehden nimi, numero ja ilmoittaja.

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

* Varaa ilmoitusmateriaaliin 4 mm leikkuuvarat. 
** Huomioi liimasidonta.

ILMOITUSHINNAT 4-väri (alv 0 %)

2/1 s. 8 100 €

1/1 s. tekstissä 4 750 €

1/1 s. 2. kansi 4 900 €

1/1 s. takakansi 4 950 €

1/2 s. 3 350 €

1/3 s. 2 950 €

1/4 s. 2 400 €

1/8 s. 1 450 €

MYYNTI JA  
MARKKINOINTI
Anja Moilanen
myyntipäällikkö
040 537 4272

Emilia Söderholm
markkinointi-, myynti- ja  
tapahtumakoordinaattori
050 412 5613

Nina Harlin
liiketoimintajohtaja
0400 629 400

TOIMITUS
Heli Koivuniemi
päätoimittaja
0400 133 955

Marketta Karjalainen
toimituspäällikkö
0400 813 862

Maaret Launis 
toimituspäällikkö (palaa 1.8.2018)
040 637 5448 

Jaana Vainio 
toimittaja
040 671 9722

Juha Peltonen
toimittaja
050 554 6426

Painos  
11 000 kpl
 jättijakelu 16 000 kpl 

Tilaushinnat 
Kestotilaus 100 €  
Määräaikainen 122 €  
Digilehti: 
aromilehti.fi/digilehti 
Irtonumeron hinta 3,90 € ja  
10 numeroa 36 €

Sähköposti
etunimi.sukunimi@aromilehti.fi

Ulkoasu
Hanna-Mari Jaakkola ja
Heli Kotiranta

Kustantaja
Mediatalo Keskisuomalainen Oyj 
Aikakauslehtiryhmä

Palveluhakemisto on perusosa Aromia.  
Ilmoitus siellä on säännöllinen tiedotus yrityksestä  
lehden jokaisessa numerossa. 

Ilmoitusruutu alkaen 90 x 45 mm, hinta 1 690 €/10 nroa.

Varaa 
erikoisratkaisut
ja määräpaikat 

ajoissa!



Vain parasta tulevaisuuden tekijöille. Rakkaudesta koululaisia kohtaan 
Arla on kehittänyt rasvattoman D-vitaminoidun luomumaidon erityisesti 

kouluruokailua varten. Tuote on paitsi vastuullinen myös kustannustehokas: 
se kuuluu EU:n myöntämän koulumaitotuen piiriin. 

Hyvänmakuista. Houkuttelevan näköistä. Ravit-
semuksellisesti täysipainoista, ekologisesti kes-
tävää, kustannuksiltaan fiksua. Sellaista pitäisi 
70-vuotta täyttävän suomalaisen kouluruokai-
lun olla. 

Tätä kaikkea on myös Arlan rasvaton D-vitami-
noitu luomumaito, joka on suunniteltu pienten 
ja vähän suurempienkin kouluruokailijoidemme 
nautittavaksi. 

– Kouluruokakilpailu järjestetään neljännen 
kerran vuonna 2018, ja koska Arla on yksi kilpai-
lun sponsoreista, halusimme tarjota Suomen ai-
nutlaatuiselle kouluruokailuyhteisölle tuotteen, 
jolle on helppo sanoa kyllä, Arlan markkinointi-
päällikkö Mia Kettunen kertoo. 

Kettunen kuuluu niihin, jotka ideoivat koulu-
ruokakilpailua lähes vuosikymmen sitten, ja on 
ollut toteuttamassa tempausta alusta asti. Alan 

ammattilaisena hän tietää kertoa, että kouluruo-
kakolikossa on kaksi puolta: se, mitä lapset halua-
vat ja se, mitä aikuiset haluavat. Arlan uutuustuot-
teen kehittelyssä päätettiin yhdistää mo lemmat: 
sen tulee miellyttää sekä koululaisia että koulu-
jen ja kuntien päätöksentekijöitä. 

MAINOS MAINOS

EU tukee nyt myös luomumaitoa 
Kukapa ei haluaisi tarjota tulevaisuuden toivoille 
puhtainta, terveellisintä ja eettisintä ruokaa. Kus-
tannustietoiset kouluruoka-ammattilaiset tie -
tävät, ettei tehtävä ole helppo. EU on kuitenkin 
ojentanut kätensä koulumaitotuen muodossa, ja 
tämän vuoden elokuusta lähtien tukea on ollut 
mahdollista saada perinteisesti tuotetun maidon 
lisäksi myös luomumaidolle. 

Hyvä niin, tuumitaan Arlalla, joka on maailman 
suurin luomutuotteita valmistava meijerialan yri-
tys. Food service -myynnistä vastaavan Mikko 
Poikolaisen mukaan luomumaidon kysyntä kas-
vaa kohisten. 

 – Ihmiset kiinnittävät nykyaikana yhä enem-
män huomiota tuotteen koko elinkaareen ja 
tekevät sen pohjalta valintoja. Luomutuottei-
den kohdalla volyymi on kasvanut, ja sen myötä  

– Tämä tölkki on tehty juuri lapsia varten. 
Kouluruokailu on oppilaiden pieni yhteinen 
hetki, miniloma, josta me haluamme omalta 
osaltamme tehdä mahdollisimman mukavan, 
Kettunen sanoo.

Aurinkoisen ulkoasun lisäksi pakkaus on 4,8 
prosenttia kevyempi kuin tavallinen litran mai-
totölkki. Se käy järkeen, ovathan siihen tarttu-
vat kädet vähintään 4,8 prosenttia pienemmät 
kuin aikuisen maidonjuojan. Vastuullisuus on 
huomioitu myös maitotölkin valmistuksessa, 
ja tölkin materiaali onkin ympäristöystävällistä 
kartonkia.

Arlan rasvaton D-vitaminoitu luomumaito 
on saatavilla sille varta vasten suunnitellussa 1 
litran pakkauksessa. Näin se on kuin kotonaan 
pienemmissä toimipisteissä tai kouluissa, joissa 
ei ole novo-laitteistoa. Toki se on verraton lisä-
vaihtoehto myös niihin kouluihin, jossa annos-
telulaitteisto on käytössä. Maitotölkin sivua on 
joka tapauksessa huomattavasti mukavampi 
lueskella. 

Kuvat: Kouluruokakilpailu

hintataso alentunut. Hienoa, että koulumaito-
tuen myötä myös ammattikeittiöpuolella luo-
mun valitseminen on entistäkin helpompaa.  

Koulumaitotukea nauttivan tuotteen on kui-
tenkin oltava myös ravitsemustiedoiltaan nuh-
teeton. 

– Me suomalaiset elämme ison osan vuo-
desta vähällä päivänvalolla, ja siksi koulumaito 
on D-vitaminoitua. Tavalliseen luomumaitoon 
ei D-vitamiinia lisätä, joten D-vitaminoitu luo-
mumaitomme on tässäkin suhteessa ainut-
laatuinen. Se on myös ravitsemussuositusten 
mukaisesti rasvaton, Mia Kettunen kertaa. 

Hyvästi, tylsät maitotölkit  
Maitotölkki kuuluu niihin harvoihin esineisiin 
koulun ruokasalissa, joissa on tekstiä ja kuvia. 
Siksi Arlalla haluttiin panostaa myös pakkauk-
sen suunnitteluun. 

EU tukee  
uutuustuotetta

• Arlan rasvaton D-vitaminoitu 
 luomumaito kuuluu nyt niin kutsutun  
 koulumaitotuen piiriin.
• Tuen myöntää Euroopan Unioni ja  
 sen suuruus on 27 senttiä litralta.   
 Luomutuotteen suosiminen on siis  
 tehty entistä helpommaksi.
• Koulumaitotukea on voinut saada   
 kyseiselle tuotteelle 1. elokuuta  
 2017 alkaen.

Arlan uutuus 
 pähkinänkuoressa

• Rasvaton D-vitaminoitu luomumaito,
 joka on suunniteltu varta vasten koulu- 
 ruokailuun. Saatavilla litran tölkeissä sekä  
 novo-pakkauksissa. 
• Maitotölkki on tehty käyttäjän eli koulu- 
 laisen mieltymykset mielessä pitäen.  
 Kartonki tölkki on valmistustavaltaan  
 sekä materiaaleiltaan ekologinen ja  
 ulkoasultaan leikkisän tyylikäs. 
• Pakkaus on lähes 5 % kevyempi kuin 
 tavallinen maitotölkki, joten se pysyy  
 tukevasti pienessäkin kädessä.  

Lapsille,  
yksinoikeudella

27 snt/l 
KOULUMAIDON TUKI

Tutkittua tietoa
Aromi on tehnyt pitkän matkan yhdessä Suomen ruoan ja 

juoman ammattilaisten kanssa. Vuonna 2018 alkaa jo lehden  

51. vuosi. Tavoitteenamme on pitää lukijat jatkossakin 

tyytyväisinä ja kehittyä yhdessä heidän kanssaan. 

Aromi 5/2017 tutkittiin ja tutkimustulokset ovat jokaisen 

mainospäättäjän hyödynnettävissä. 

• Aromi luetaan tarkasti, ammattilehteen sitoudutaan,  

 lukijasuhteet ovat pitkiä ja lehdet säilytetään.

• Aromi mielletään luotettavaksi, edelläkävijäksi ja  

 uutiskanavaksi.

• Kolme neljästä lukijasta hyödyntää lehteä työssään.

• 82 % lukijoista tekee päätöksiä hankinnoista.

Advertoriaali – 
yksi sisältö, monta kanavaa
Integroidaanko mainosviestinne suoraan Aromin sisältöön? Lukijoille räätälöity sisältö, 

alustalla jossa he jo ovat, antaa parhaat mahdollisuudet hyödyntää median käytössä 

olevia keinoja. Yksi sisältö voidaan hyödyntää Aromin 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.

Hyödyntäminen yrityksen 
oman median kanavissa

Käyttö 
esitteenä

Hinta alk.

aukeama + alv.
4800€

Hinta sisältää 
sisällöntuottajan työn ja 
ulkoasun suunnittelun.

• Lukemiseen käytetään aikaa 55 minuuttia.

• Aromin lukijasuhde on hyvin tiivis, lukijapeitto on 88 %.

• Lehden lukijat ovat erittäin tyytyväisiä lehden ulkoasuun,  

 kuvitukseen ja sisältöön.

Lisää tutkimustietoa Aromin kotisivuilta aromilehti.fi/mediatiedot.

Miksi Aromia luetaan?
Aromin vahvuus on sen riippumattomuus. Lehdessä kirjoitetaan 

kiinnostavia, omaa ammattia käsitteleviä juttuja ja sen sisältö 

on monipuolinen. Lehti on ajankohtainen ja seuraa hyvin alan 

kehitystä. Aromi tilataan ja se luetaan kannesta kanteen.

Julkaisu 
Aromi- 
lehdessä

Nosto  
uutiskirjeessä

Nosto 
Facebookissa

Postaus 
kumppani- 
blogissa

Julkaisu 
sisältö-

yhteistyönä 
aromilehti.fi

Lukijoita 
puhutteleva 
lähestymis-

tapa!



PRO-tunnustuspalkinnot horeca-alan ammattilaisille.  

Palkinnot jaetaan vuosittain 15 eri sarjassa, huomioiden eri  

tehtäväalueet, vastuut ja ammattinimikkeet. Kiitos hyvin  

tehdystä työstä on saajalleen hyvin arvokas ja henkilö- 

kohtainen. Palkinnon takana ovat omat kollegat, esimies, 

PRO-gaala 
25.1.2018 
Wanha 
Satama, 
Helsinki

Erikoisratkaisuja
Liitteenä kortti, A4, esite, malli, maistiainen, hinnasto, 

asiakaslehti tai vaikka t-paita? Väliinheitto, liimatippa, rouhittu, 

pussitettu. Kaikki onnistuu!

Muuta? Kansipinnat, lisäkannet, kansiläppä, määräpaikat,  

ilmoitus hännällä – mahdollisuuksia on runsaasti!

Aromi Date
Aromi Date on tapahtuma lukijoille. Kohtaamiset ovat 

aina tehokkaita ja tapahtumia järjestämme yhteistyössä 

kumppaneiden kanssa. Olisiko Sinulla mielessä hyvä idea ja 

ajankohta? Yhteistyössä on voimaa!

Chefs.fi 
Aromi on Suomen Keittiömestarit ry:n virallinen jäsenlehti. 

Aromilla tavoitat jokaisen mestarin. Aromin vuosikerta kuuluu 

yhdistyksen jäsenmaksuun. Lisäksi keittiömestarit julkaisevat 

tiedotussivujaan Aromissa neljä kertaa vuodessa.

Aromin kotisivu aromilehti.fi on nopea ja palveleva 

viestintäkanava, joka täydentää lehteä sen ilmestymis-

väleissä. Aktiiviset kotisivut tarjoavat näyttävän mainospaikan, 

joka on tehokas yhdistettynä printtilehden kanssa. 

Blogit Aromin kotisivuilla ja Facebookissa yhdistettynä printtiin, 

antavat ihan uusia mahdollisuuksia. Osuva ja ajankohtainen 

sisältö julkaistuna siellä missä asiakkaatkin ovat.

yhteistyökumppanit tai työtiimi. Tunnustuspalkinnot  

jaetaan vuosittain järjestettävässä gaalassa. Jokaisella 

sarjalla on nimikkosponsori ja gaalaan on tervetullut koko 

horeca-ala. Yhteistyökumppanuudet ja -sopimukset solmitaan 

alkuvuodesta. Tule mukaan yhteistyöhön!

PRO-gaala

Aromi

Menu-lehti (Kespro)

Vitriini

Ruokavuosi (Valio)

Metos Uutiset

Nova-lehti (Meira Nova)

Barista (Gustav Paulig)

Shaker

Lautasella (Heino)

Pam-lehti

AmmattikeittiöOsaaja

Atria keittiössä

Moneen Makuun (Metro-tukku)

Saarioisten asiakaslehti

ProResto

Kasvisinfo (Kotimaiset kasvikset ry)

Ei lue mitään näistä säännöllisesti / eos
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Mitä seuraavista lehdistä luette säännöllisesti?

Aromin lukijatutkimus 2017/Tietoykkönen Oy

Kuva: Eero Kokko


