terassi media
ASUMISEN JA KODIN JULKAISUT
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Osut tarkasti
maaliisi ja
mainoksistasi
pidetään

Kassan kautta kotiin!

✓ Lehtiämme ostavat kauppojen kassoilta juuri ne asiakkaat, jotka sinäkin
haluat tavoittaa eli asumiseen ja koteihinsa panostavat! Naiset ja miehet.

✓ Julkaisemme kaikki lehtemme kassalehtituotteina, jotka Lehtipiste on hyväksynyt
Tuotteesi
ja/tai palvelusi
huomataan ja
niitä ostetaan

tiukan myyntitavoiteseulansa kautta koko maankattavaan kassajakeluun.
(huom. Lehtemme ovat saatavilla myös Virossa, Lehepunktin suurimmissa
jakelupisteissä)

✓ Omasta kiinnostuksen kohteesta kertova, ostettu lehti, luetaan aina!
Myös yrityksesi tuotteet/palvelut sisällössä mukana. Heräteostos, joka syntyy
todellisesta tarpeesta, parhaaseen sesonkiin.

Näkyvyytesi
kestää ja
vaikuttaa
pitkään

✓ Pääset mukaan päätöksentekijöiden pöytään: Aikakauslehdet ovat ostopäätösvaikuttavuudessaan lähes kolminkertaisia verrattuna muihin maksullisiin medioihin!
LÄHDE ASUNTOMESSUJEN KÄVIJÄTUTKIMUS 2017

✓ Mainoksiasi arvostetaan: Aikakauslehdet ovat kiistatta ylivoimaisesti
mainossiedetyin media.

✓ Pääset paraatipaikalle, parhaassa seurassa: Kaikki julkaisumme ovat upean

Uutuus!
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kodin lehtiä, jotka kannustavat lukijoita jatkuvasti lisäämään asumisensa ja kotiensa
viihtyvyyttä tuotteillasi ja palveluillasi.
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uoteihin

✓ Sijoitat samalla myös omaan tulevaisuuteesi. Mainosten tuotoilla teemme asumisen ja

Kesä
men unelmap
ja kesä-suo
matkakir

visuaalisia, ajankohtaisia, innovatiivisia, asiantuntevia, ehdottoman monipuolisia
ja kotimaisia. Ne on tehty sisällöllisesti 100 % ensijulkaisuksi, ilmoitettuun
julkaisuajankohtaan. Jo 10 vuotta esimerkiksi Terassi-lehti on ollut Lehtipisteiden
myydyin piha- ja puutarhalehti Suomessa. Ja myös muut aihealueen erikoisjulkaisut
ovat saavuttaneet kassamyyntitavoitteensa. Vuodesta toiseen.
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✓ Voit luottaa asiantuntevaan kumppaniin: Kaikkien aikojen ensimmäiseksi Vuoden
Kustantajaksi valitulla Terassi Medialla on ylivoimaisesti laajin asiantuntemus ja
osaaminen asumisen ja kodin printtien kustantamisesta Suomessa. Menestyksellä!

Kustannustehokkain paikka mainoksellesi
ja/tai sisältöyhteistyöllemme. Et maksa turhasta.

*Lukuisat riippumattomat kansalliset ja
kansainväliset tutkimukset osoittavat
aikakauslehtien ylivoimaisen kilpailukyvyn
verrattuna muihin maksullisiin medioihin.
Lisätietoa mediamyynnistämme.

PALKITTU JA INNOVATIIVINEN, KASVAVA KOTIMAINEN!
Vuoden
kustantaja
2017

terassi media oy
* eniten printtejä asumisen, kodin ja puutarhan aihealueilla.

Suurin* asumisen ja kodin sekä pihan ja
puutarhan printtikustantamo Suomessa.
* eniten julkaisuja asumisen, kodin ja puutarhan aihealueilla.

ILMESTYMIS- JA AINEISTOPÄIVÄT 2021
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Uutuudet!

- PÖYDÄT
- TUOLIT
- ERGONOMIA

Kevät & kesä

KASSALEHTIJULKAISU

AINEISTOT ILMESTYY

Töissä KOTONA

17.12.2020

14.1.2021

Kassalehtijulkaisulla
lukijoita läh
es
100 000! *

Odotettu korona-ajan uutuus! Etätyön ABC antaa parhaat ideat ja vinkit aina työpisteiden suunnittelun tila-, kaluste- ja
tarvikeratkaisuista työergonomiaan ja -elektroniikkaan. Sisältäen runsaasti ohjeita myös kotityöarjen suunnittelusta taukoineen,
niin henkiseen kuin fyysisenkin jaksamiseen.

KOTITOIMISTOIDEAT

—SESONGIN PARHAAT—
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KOUKUSSA 2020

KOUKUSSA
g
SIDO, SOLMI, PUNO, NEULO JA VIRKKAA

d
MAKRAMEET

JA MUUT HELPOT
HITTIKÄSITYÖT
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INNOSTU&
ONNISTU!

KOUKUTTAVAA OHJETTA
& ideaa

Käsityöt

KORISTEET & SOMISTEET
ASUSTEET
KODIN TEKSTIILIT

Koukussa vol.1

7.1.2021

21.1.2021

Suuri käsityöbuumi ja mieltä rentouttavat hittikäsityöt uusine materiaaleineen ja tekniikoineen koukuttavat jälleen! KOUKUSSA -julkaisusta
löytyvät helpot ja nopeat- ohjeet kattavasti aihealueittain. Sitomalla, solmimalla, punomalla, neulomalla ja virkkaamalla kotiin saa upeita
somisteita ja koristeita, vaatteita ja asusteita sekä muita hyödyllisiä itse-tehtyjä ja persoonalliseksi tuunattuja aarteita! Sesonkihitti vailla
vertaa!

Skandinaavinen BOHO

12.2.2021

24.2.2021

Menestysjulkaisu tuo hyökyaallon lailla Suomeen rantautuneen boho-tyylin parhaat palat ja toteutusideat jälleen kaikkien suomalaisten
ulottuville! Lehti sukeltaa kahden täysin toisistaan poikkeavan sisustustyylin upean trendikkääseen liittoon: skandinaaviseen selkeyteen ja
minimalismiin sekä boheemin sisustustyylin mukaiseen rentoon etnisyyteen.

KevätREMPPA

16.2.2021

3.3.2021

Energisen innostava opas helppoon ja nopeaan kodin pintaremonttiin! Isokin remontti onnistuu uusilla materiaaleilla, työkaluilla ja
tekniikoilla. KevätREMPPA johdattaa lukijansa energisen innostavasti helpon ja nopean pintaremontoinnin saloihin. Viimeisimpien materiaali-,
työkalu- ja tekniikkauutuuksien kärjellä. Nämä toteutusideat, vinkit, neuvot ja ohjeet eivät avaudu rautakaupan hyllyjen ohi purjehtiessa.
Inspiroivat ennen-jälkeen muutoskuvat, ideakoosteet ja työohjeet selityksineen, kuvineen ja ammatilaishuomioineen konkretisoivat haaveet
mahdollisuuksiksi myös tee-se-itse toteuttajille!
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Pienet MÖKIT JA KODIT

4.5.2021

18.5.2021

Muutaman sadan neliön piha ja pieni koti hyvien liikenneyhteyksien tuntumassa on monen unelma niin meillä kuin maailmallakin.
Koronavuoden, lähiviljely- ja kotoilubuumin myötä on pientaloasuminen jälleen huippukysyttyä. Hyvin varustellut minikodit ja pikkumökit
ovat hurmaavia ja monipuolisia tilaihmeitä, niin sisältä kuin ulkoakin. Kurkista sisään, sillä haaveista kannattaa tehdä totta! Näistä
pikkukodeista saa myös runsaasti ideaa omankin kodin tilaratkaisuihin sekä sisustamiseen ja kalustamiseen.

KESÄPUODIT

11.5.2021

26.5.2021

Täydellinen lukupaketti jokaiselle inspiroivista sisustuksista, shoppailusta ja kesän lähimatkailusta innostuvalle naiselle. hurmaavan
sisustuksellinen teemajulkaisu kuumimpaan lähimatkailukesään ja sen suunnitteluun. Luvassa on jälleen kerran ihania sisustusideoita tulviva,
rustiikkisen rouhea ja ehdottoman visuaalinen nojatuolimatkakirja kesäisen Suomen upeimpiin pieniin puoteihin ja putiikkeihin! Myös
puotien tarinat kiinnostavat lukijoita sillä pienyrittäjävetoisia kivijalkamyymälöitä halutaan nyt tukea. Näihin puoteihin kannattaakin matkata
paitsi verkko-ostoksille niin myös paikanpäälle tai tyytyä vähintäänkin huokailemaan puotien lumoa kotisohvalta.

Wanhat talot & puutarhat

22.6.2021

7.7.2021

Menestysjulkaisu täynnä suomalaista unelmien pientaloasumisidylliä puutarhoineen. Julkaisuun valitut talovanhukset lumoavine
puutarhoineen elävät ajassa upeasti kunnostettuina satuhuviloina. Tutustut lähes kahteenkymmeneen pientalokohteiseen ja puutarhaan
asukastarinoineen. Oppaan kaikki kohteet on esitelty myös lukijan kannalta mielenkiintoisinpien teknisten- sekä rakennus- ja
sisustusmateriaalitietojen osalta. Talovanhusten korjaus- ja kunnossapitorakentamisen sekä puutarhanhoidon ”gurujen” upeat onnistumiset
resepteineen innostavat ja kannustavat lukijaansa remontoimaan ja kunnostamaan omaakin kotia.

*arvio, joka perustuu Lehtipisteen kassamyyntilehdille asetettuun julkaisukohtaiseen myyntitavoitteeseen

Huom. Kustantaja pidättää oikeuden mahdollisiin nimenmuutoksiin.

ILMESTYMIS- JA AINEISTOPÄIVÄT 2021

Syksy & talvi

KASSALEHTIJULKAISU

AINEISTOT ILMESTYY

Koukussa vol.2

20.7.2021

4.8.2021

Kassalehtijulkaisulla
lukijoita läh
es
100 000! *

Suuri käsityöbuumi ja mieltä rentouttavat hittikäsityöt uusine materiaaleineen ja tekniikoineen koukuttavat jälleen!
KOUKUSSA -julkaisusta löytyvät helpot ja nopeat- ohjeet kattavasti aihealueittain. Sitomalla, solmimalla, punomalla, neulomalla ja
virkkaamalla kotiin saa upeita somisteita ja koristeita, vaatteita ja asusteita sekä muita hyödyllisiä itse-tehtyjä ja persoonalliseksi tuunattuja
aarteita! Sesonkihitti vailla vertaa!
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Skandi-Japandi

24.8.2021

9.9.2021

Menestysjulkaisu tuo hyökyaallon lailla Suomeen rantautuneen boho-tyylin parhaat palat ja toteutusideat jälleen kaikkien suomalaisten
ulottuville! Lehti sukeltaa kahden täysin toisistaan poikkeavan sisustustyylin upean trendikkääseen liittoon: skandinaaviseen selkeyteen ja
minimalismiin sekä boheemin sisustustyylin mukaiseen rentoon etnisyyteen.

Bongaa tyyli!

IDEAT & OHJEET

VALOT&TULET
5 95

TEHOKKAIMMAT
TERASSILÄMMITIMET

Valaise

Valot ja tulet

28.7.2021

11.8.2021

Syksyn myötä pimeneviin ja viileneviin iltoihin kaivataan valoa, lämpöä ja suojaa! Upeilla valaisimilla, lämpöä ja tunnelmaa tuottavilla tuotteilla
sekä erilaisilla suojaratkaisuilla niin kodin sisä- kuin ulkotiloihinkin syksy ja tuleva talvi ovat odottamisen arvoisia. Valitse tyyleistä suosikkisi ja
katso tiloittain kaikki ideat ja uutuudet!

TUNNELMAPIHA!

Wanhanajan JOULUN tunnelmakodit

5.10.2021

21.10.2021

Menestysjulkaisu täynnä suomalaista wanhanajan joulun tunnelmaa ja tyyliä! Rakkaudella ylläpidetyt, hurmaavan kerrokselliset joulukodit
ovat monelle pienilläkin toteutettavilla ideoilla saavutettavissa oleva unelma. Lehti sukeltaa suomalaiseen wanhanajan joulun tunnelmaan.
Se on, hurmaavine koteineen ja kaikkine perinnejoulun toteutusideoineen, ennennäkemättömän hieno ja erilainen läpileikkaus wanhanajan
tyylisen joulun vietosta tässä ajassa.

KotiAarre JOULU

12.10.2021

27.10.2021

Kuluta harkitsevasti eli tiedä mihin panostaa ja missä pihistää. Joulunakin! Tyylillä nuukailu on taitolaji, jota kannattaa kehittää. KotiAarre on
upea sisustuslehti kauniine joulukoteineen ja sisustustuoteideoineen mutta samalla valloittava ja rakastettu opas viisaaseen kodinhoitoon ja
kuluttamiseen. OLESKELUTILAT

an

a uutuu

s

i

!

h

2020
JOULUN SUURI
TEE-SE-ITSE
KÄSIKIRJA

Sido, leimaa, pujota,
leivo, liimaa, vala,
ruuvaa, maalaa,
virkkaa, nido,
leikkaa,
ompele...

NAUTI ja SÄÄSTÄ!
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KotiAarre
Kotini on linnani

Pihistä
panosta!

&

Hurmaavan
hillitty & vaalea
kartanotyyli

5,95

1/2020 tammi-helmikuu
8,90 €

www.parhaatblogit.fi

Sisustustrendit!

2020

Vanhasta
kirkosta koti
Pop- ja rockikonien inspiroima
sisustus

1/2020 tammi-helmikuu

SÄÄSTÄ!

Käsin tehty JOULU

12.10.2021

28.10.2021

Joulu tulossa ja jouluvalmistelijan sormia jo syyhyää? Joulun tee-se-itse käsikirjasta saat helpot ja nopeat ohjeet täydellisen kotijoulun
järjestämiseksi. Persoonallisen ja upean, pikkurahalla! Lahjoineen päivineen. Itse tehdyt lahjat kun ovat niitä parhaita. Lehdestä löytyvät jouluisan
herkulliset –mutta ennenkaikkea helpot ja nopeat- ohjeet kattavasti aihealueittain. Langat, narut, kankaat, leivonnan ja ruoanlaiton raaka-aineet
ja välineet, nikkarointityökalut ja -tarvikkeet, liimat, maalit, erilaiset puolivalmisteet ja muut materiaalit, väriaineet, jne. muuttuvat julkaisun
ohjeilla upeiksi itse-tehdyiksi tai persoonalliseksi tuunatuiksi aarteiksi!

KotiAarre

(ILMESTYY 01/2022)

Kuluta harkitsevasti eli tiedä mihin panostaa ja missä pihistää. Tyylillä nuukailu on taitolaji, jota kannattaa kehittää. KotiAarre on upea
sisustuslehti kauniine skandikoteineen ja sisustustuoteideoineen mutta samalla valloittava ja rakastettu opas viisaaseen kodinhoitoon ja
kuluttamiseen. KYLPY-KEITTIÖ-MAKUUHUUONE

Lastenhuoneet

48 UUDISTUVAT
VINKKIÄ

*arvio, joka perustuu Lehtipisteen kassamyyntilehdille asetettuun julkaisukohtaiseen myyntitavoitteeseen

Huom. Kustantaja pidättää oikeuden mahdollisiin nimenmuutoksiin.

MEDIANÄKYVYYS, LISÄPALVELUT JA HINNAT
ILMOITA TERASSI-MEDIAN LEHDESSÄ:
2/1 s.
460 x 297 mm*

Ilmoitus (vapaa sijoittelu#)
Koko

Hinta

2/1 s.
460 x 297 mm*
1/1 s.
230 x 297 mm*
1/2 s.
107 x 297 mm* (pysty)
1/2 s.
230 x 148 mm* (vaaka)
1/4 s.
92 x 123 mm (pysty)
1/4 s.
230 x 74 mm (vaaka)
1/8 s.
92 x 60 mm (vaaka)
# määräpaikkalisä + 20 %.

9 000 €
5 000 €
3 300 €
3 300 €
2 000 €
2 000 €
1 200 €

Erikoispaikka
1. aukeama*
2. aukeama*
takakansi**
2. kansi*
3. kansi*

takakansi
230 x 272 mm**

1/2 s.
107 x 297 mm*
(pysty)

Hinta
10 500 €
10 000 €
5 800 €
5 500 €
5 500 €

1/1 s.
230 x 297 mm*

1/4 s.
92 x 123 mm
(pysty)

1/2 s.
230 x 148 mm* (vaaka)

1/4 s.
230 x 74 mm (vaaka)

MEDIAKUMPPANEILLE EDULLISESTI!
Ilmoitusten/mainosten suunnittelu ja taitto:
1/1 s.
230 x 297 mm
1/2 s.
(pysty tai vaaka)
1/2 s.
230 x 148 mm (vaaka)
1/4 s.
(pysty tai vaaka)
1/8 s. 			

200 €
100 €
100 €
75 €
50 €

Kauttamme myös erikoisliitteet,
asiakaslehdet ja esitteet. Kysy tarjous!

1/8 s.
92 x 60 mm
(vaaka)

* + leikkuuvarat 5 mm ** takakannen koko 230 x 272 mm + 5 mm leikkuuvarat sivuille ja alas.
Sivukoko: 230 x 297 mm, leikkausvarat 5 mm. Aineistot painovalmiina, CMYK-muotoisina
PDF-tiedostoina leikkuuvaroin ja -merkein. Kuvien resoluutio 300 dpi.

Painovalmiiden ilmoitusaineistojen toimitus osoitteella
aineistot@terassimedia.fi ellei muuta sovittu.
Huom. Medianäkyvyyden hintoihin ei sisälly arvonlisäveroa.
Voimassaolevien säädösten mukainen vero lisätään laskuihin.

SISÄLLÖLLINEN YHTEISTYÖ:

ILMOITA PARHAATBLOGIT -SIVUSTOLLA:

Asiantuntijayhteistyö erilaisten artikkeleiden, tuotekoosteiden ja uutuustuote-esittelyjen
muodossa rikastuttaa sisällöllisesti lehteämme sekä ilahduttaa pihoihin monipuolisesti
panostavaa lukijakuntaamme. Teemme myös kuvausyhteistyötä, tuotekuvausta sekä
rakennamme ilmoittajakumppaneidemme kanssa visuaalisesti kauniita messuosastoja
maan johtaviin messutapahtumiin. Kysy lisää mediamyynnistämme.

Paraatibanneri
Pystybanneri

Alennukset

NÄYTELEHTIÄ ASIAKKAILLE
PAKETTIHINTAAN!

• Kertailmoituksista mainos- ja mediatoimistot sekä toistuvat asiakkaat –15 %
• Sarjailmoitukset (samalla varauksella varataan useampi ilmoituspaikka) –25 %
• Yhteiskunnalliset ilmoitukset –40 %
• Uuden asiakkaan tutustumistarjous ensimmäisellä kerralla –20 %
Huom. Alennukset eivät koske ilmoitusten suunnittelu- ja taittohintoja.

1 600 x 200 px
160 x 600 px

1 000 € / kk
500 € / kk

www.parhaatblogit.fi

Minimierä 50 kpl, hinta 2,50 € + alv
+ toimitusmaksu 20 €.

MEDIAMYYNTI/ILMOITUSVARAUKSET
Asiakaspäällikkö Tiina Kailiala
puh. 045 164 2211, tiina.kailiala@terassimedia.fi
Asiakaspäällikkö Juha Europaeus
puh. 040 715 3057, juha.europaeus@terassimedia.fi

terassi media oy

Vuoden
kustantaja
2017

REKLAMAATIOT JA VASTUU VIRHEISTÄ
Oikeus mediatietojen ja siinä esitettyjen tietojen muutoksiin pidätetään. Ilmoitusten muut ehdot saatavana mediamyynnistä. Peruutus
viimeistään 7 pv ennen aineistopäivää, sen jälkeen voidaan laskuttaa hinnaston mukainen ilmoitushinta/yhteistyölle vahvistettu muu hinta.
Mahdolliset reklamaatiot 14 pv kuluessa julkaisusta/sovitusta yhteistyöstä kirjallisena. Lehden vastuu virheistä rajoittuu enintään maksetun
ilmoitus-/yhteistyöhinnan palauttamiseen. Aineistopäivän noudattamisesta ja aineiston oikeellisuudesta vastaa ilmoittaja.

