terassi media
PIHA- JA PUUTARHAJULKAISUT
MEDIATIEDOT 2023-2024

Osut tarkasti
maaliisi ja
mainoksistasi
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Kassan kautta kotiin!

✓ Lehtiämme ostavat kauppojen kassoilta juuri ne asiakkaat, jotka sinäkin

Tuotteesi
ja/tai palvelusi
huomataan ja
niitä ostetaan

haluat tavoittaa eli pihoihinsa ja parvekkeisiinsa panostavat! Naiset ja miehet.

✓ Julkaisemme kaikki lehtemme kassalehtituotteina, jotka Lehtipiste on hyväksynyt
tiukan myyntitavoiteseulansa kautta koko maankattavaan kassajakeluun.
(huom. Lehtemme ovat saatavilla myös Virossa, Lehepunktin suurimmissa
jakelupisteissä)

Näkyvyytesi
kestää ja
vaikuttaa
pitkään

✓ Omasta kiinnostuksen kohteesta kertova, ostettu lehti, luetaan aina!

terassi

Pihaopas
& upeat kodit

Myös yrityksesi tuotteet/palvelut sisällössä mukana. Heräteostos, joka syntyy
todellisesta tarpeesta, parhaaseen sesonkiin.

Kesä

✓ Pääset mukaan päätöksentekijöiden pöytään: Aikakauslehdet ovat ostopäätös-

Puutarhan

vaikuttavuudessaan lähes kolminkertaisia verrattuna muihin maksullisiin medioihin!
LÄHDE ASUNTOMESSUJEN KÄVIJÄTUTKIMUS 2017
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✓ Pääset paraatipaikalle, parhaassa seurassa: Kaikki julkaisumme ovat upean
visuaalisia, ajankohtaisia, innovatiivisia, asiantuntevia, ehdottoman monipuolisia
ja kotimaisia. Ne on tehty sisällöllisesti 100 % ensijulkaisuksi, ilmoitettuun
julkaisuajankohtaan. Jo 13 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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✓ Sijoitat samalla myös omaan tulevaisuuteesi. Mainosten tuotoilla teemme pihan
ja puutarhan lehtiä, jotka kannustavat lukijoita jatkuvasti lisäämään ulkotilojensa
viihtyvyyttä tuotteillasi ja palveluillasi.
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✓ Voit luottaa asiantuntevaan kumppaniin: Kaikkien aikojen ensimmäiseksi Vuoden
Kustantajaksi valitulla Terassi Medialla on ylivoimaisesti laajin asiantuntemus ja
osaaminen piha- ja puutarha-alan 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

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

✓ Mainoksiasi arvostetaan: Aikakauslehdet ovat kiistatta ylivoimaisesti
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ILMESTYMIS- JA AINEISTOPÄIVÄT 2023

SATOKAUDEN PARHAAT Uutuus!
6,95

Ruoka
pöytään
KAIKKI

12

kuukautta!
GLUTEENITON, KETO, VEGE, SATO,
HELPPO, EDULLINEN, NOPEA, PERINNE...
Kauden valitut

Match! ♥

Koska kansa rakastaa uutuuksia

KASSALEHTIJULKAISU

AINEISTOT ILMESTYY

Satokauden parhaat RUOKAPÖYTÄÄN

20.12.2023

Yrityksesi
tuotteet/palvelut

Varaa mainospaikkasi heti!

14.1.2023

Kausiruokakalenteri vuoden jokaiselle 12 kuukaudelle ja juhlapyhät huomioiden: Parhaat reseptit alku-, pää-, jälkiruoista ja lisukkeista
kalenterikausien sesonkiajattelua hyödyntäen. Elintarvike- ja kaupanalan eri toimijoiden sekä valmistajien ja ravintola-alan palveluntarjoajien
kanssa yhteistyössä toteutettu julkaisu, jossa tarkan taloudenpidon ja kestävän kehityksen periaatteita noudattaen kodin perusruokahuolto
rakentuu sesongin mukaisten perusraaka-aineiden hyödyntämiseen

www.kotonajapihalla.fi

Terassi & PIHAOPAS

15.3.2023

30.3.2023

Puutarhakevään ja -sesongin avaava käännettävä kaksoisjulkaisu! Upeita kotimaisia pihakokonaisuuksia, pihaelämää, muutoskohteita, jne.
Lähes 200 sivuinen jättipaketti on pihaideaa täynnä. Pihan ja terassien katteista suojiin, työkaluista kalusteisiin!
Vuodesta 2010 myydyin pihan ja puutarhan Lehtipistejulkaisu Suomessa!

Rakas PARVEKE

22.3.2023

6.4.2023

Kevät tulee ensin parvekkeille! Suomessa on yli miljoona parveketta ja lasitettu parveke on kaupunkiasujalle jopa mieluisampi kuin oma sauna.
Kymmeniätuhansia parvekkeita myös remontoidaan vuosittain. Mutta ennen kaikkea niitä kalustetaan, somistetaan, tuunataan, varustetaan ja
niillä vietetään vapaa-aikaa harrastaen; kuntoilusta viljelyyn ja ruoanlaittoon sekä ihan vain oleillen, ympäri vuoden. Rakas PARVEKE on uutuusjulkaisu
kaikille parvekkeen omistajille ja parveke-elämästä haaveilevalle. Isomman ja pienemmän parvekemuutoksen suunnitteluun ja toteutukseen avuksi.
Sadoin ideoin ja ohjein. Parvekkeesta on moneksi. Katso itse, ja ylläty miten monitoiminen tilaihme hyvin suunniteltu parveke on!

Puutarhan KESÄ

11.4.2023

25.4.2023

Kaikkien suomalaisten kesäpuutarhureiden monivuotinen jättisuosikki! Puutarhan KESÄ on toteutettu yhteistyössä maan johtavien puutarhasuunnittelijoiden ja viherrakentamisen ammattilaisten kanssa. Hurmaaviin suomalaisiin yksityisiin koti- ja mökkipuutarhoihin keskittynyt julkaisu
herkuttelee niin kukoistavien puutarhojen määrillä kuin myös kasvatus- ja hoitovinkeillä sekä ammattilaisneuvoilla, laadusta ja mielenkiintoisista
tarinoista tinkimättä. Suomi on kotipuutarhojen ja -tarhureiden luvattu maa!
terassi
KASVIHUONE

Ideat ja
vinkit!

KOTIPUUTARHURILLE

Terassi

KESÄKEITTIÖT & KASVATA ITSE

26.4.2023

11.5.2023

Kasvata ja nauti! Keittiöpuutarhureiden ja itsekasvattajien unelmajulkaisu. Inspiraatiota, ideaa ja ohjeita kasvi/lasihuoneen valintaan ja rakentamiseen, kalustamiseen ja sisustamiseen, huoltoon ja ylläpitoon. Pienistä suuriin sekä tietysti paljon asiaa kasvi-/multa-/lannoitevalinnoista ja itse
kasvattamisesta. Ulkoruoanlaiton erikoisjulkaisu rakentaa helpoin ohjein ja neuvoin puitteet upeaan herkuttelukesään. Kukapa ei haluaisi nauttia
omasta pihakeittiöstä itsetehtyine tai kaupan parhaimmistosta valittuine grilleineen ja pizzauuneineen -ulkokeittiökokonaisuuksista ja -rakennuksista
puhumattakaan-, trendikokkien reseptitärpeistä, kesäjuomista ja -herkuista. Suomen grillikansalle on luvassa taatusti kesän inspiroivin lukupaketti.

DIY Pihaan ja puutarhaan

23.5.2023

8.6.2023

Lomalla on aikaa nikkaroida. Pientä ja isompaakin projektia. Terassit, laiturit, puuvajat, aitat, varastot, kesäkeittiöt, grillit, pergolat, autokatokset,
huvimajat, istutusaltaat, kalusteet jne. syntyvät toimeen tarttuvalta. Olivatpa ne sitten puolivalmiista kasattavia ja siten vain perusteita,
maalia ja kattopinnoitteita vailla tai sitten ns. pitkästä tavarasta alusta loppuun itse tehtäviä. Upeimmat pienrakennusten ja -rakenteiden
puolivalmisteet ja rakennuspaketit esiteltyinä hintoineen sekä arvioituine kasausaikoineen ja vaikeusasteineen. Julkaisu sisältää myös runsaasti
nikkarointiohjeita helpoimmista ja nopeimmista pihan ja puutarhan rakennuksista ja -rakenteista sekä vinkkejä ja ohjeita työkalujen ja
tarvikkeiden ja materiaalien hankintaan. Julkaisun asiantuntijat myös neuvovat mitä ja millä perusteilla kannattaa tehdä itse ja milloin ostaa
valmiina tai työ rakennuspalveluna. Joko naulasormia syyhyttää?

Terassi & Asuntomessujen PIHAOPAS

28.6.2023

6.7.2023

Jokavuotinen kestosuosikki ilmestyy jälleen käännettävänä kaksoisjulkaisuna! Terassissa Upeita kotimaisia pihakokonaisuuksia, pihaelämää,
kesä- ja syyspihan ajankohtaisuuksia sekä paljon muuta asiantuntijoista uutuustuotteisiin. PIHAOPPAASSA Asuntomessujen kaikki pihat ja
ulkotilat esiteltynä kattavasti. Lähes 200 sivuinen jättipaketti on jälleen pihaideaa täynnä.

Lyhty

terassi

58 x

valaise piha!

Ihanimmat
ulkovalot

Terassi

LYHDYT Syyspiha ja koti

23.8.2023

7.9.2023

Syyspihojen ja -parvekkeiden erikoisjulkaisu. Lasituksia ja lasihuoneita, lämmittimiä, valaistusta, syysistutuksia, pihasuunnittelua ja pihahoitoa
sekä tunnelmallisia tulituotteita.
Uudista koti kukoistavilla viherkasveilla ja ruukuilla! Kasvivaloja, amppeleita ja erilaisia jalusta- ja hyllyratkaisuja unohtamatta. Visuaalisesti upea
julkaisu ilottelee kattavasti myös vihersisustamisen kaikilla osa-alueilla. Oppaan avulla vihkiydyt myös ruukkukasvatuksen viherpeukaloksikin,
sillä kasveilla, mullalla, lannoitteilla, suoja-aineilla, valolla, kastelulla ja alustaratkaisuillakin kun on eroja!

Huom. Kustantaja pidättää oikeuden mahdollisiin nimenmuutoksiin.
*arvio, joka perustuu Lehtipisteen kassamyyntilehdille asetettuun julkaisukohtaiseen myyntitavoitteeseen

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 KOTONA JA PIHALLA -SIVUSTOLLA:

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

Paraatibanneri
1 600 x 200 px
Pystybanneri
160 x 600 px
Ostoksilla yritys/tuoteilmoitus 		

Alennukset

NÄYTELEHTIÄ ASIAKKAIDEMME
HENKILÖKUNNALLE, ASIAKASLAHJOIKSI JNE.
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.

1 000 € / kk
500 € / kk
150 € / kk

www.kotonajapihalla.fi

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

MEDIAMYYNTI/ILMOITUSVARAUKSET
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.

