LEHTI • DIGIVERSIO
WWW-SIVUSTO
SOSIAALINEN MEDIA

MEDIAKORTTI 2019

TAVOITA YKSI SUOMEN OSTOVOIMAISIMMISTA KOHDERYHMISTÄ!

PURJEHDUSTA
JA
ELAMAA
PARHAIMMILLAAN

PURJEHDUSTA JA ELÄMÄÄ PARHAIMMILLAAN
Pro Sail on perustettu vuonna 2004. Tämän kotimaisen purjehduksen lifestyle-lehden ympärille on koottu toimiva monikanavaratkaisu, johon sisältyvät painettu erikoisaikakauslehti, HTML 5 -digiversio, www-sivusto ja
sosiaalisen median kanavia.
Pro Sail tarjoaa käyttäjilleen lifestyle-henkistä purjehdussisältöä, josta
voi nauttia ajasta ja paikasta riippumatta.
Pro Sailin toisiaan täydentävät mediakanavat on suunnattu aktiivisille
liikkujille ja aikaansa seuraaville päättäjille, jotka arvostavat laatua ja tyy-

liä. Mediakanavat tarjoavat mielenkiintoista ja monipuolista sisältöä, joka on samalla sekä visuaalinen että viihdyttävä kokemus. Upeat kuvat ja
korkeatasoiset videot yhdistettynä tyylikkääseen ulkoasuun takaavat ainutlaatuisen elämyksen, joka saa lukijat palaamaan näiden medioiden ääreen aina uudestaan ja uudestaan.
Pro Sailin medioiden kautta tavoitat tehokkaasti päättäjien ostovoimaisen kohderyhmän. Monipuoliset erikoisratkaisut tarjoavat laadukkaille
tuotteille oikean ympäristön näkyä ja tulla huomatuksi.

HENKILÖT PURJEVENEET SATAMAT VARUSTEET LIFESTYLE MATKAT KISAT ILMIÖT KOKEMUKSET PURSISEURAT BUSINESS

AIKATAULUT
NRO
1

ILM. PV.

ILM. VKO

VARAUSPV.

AINEISTOPV.

TEEMA

6.2.2019

vko 6

23.1.2019

25.1.2019

Vene 19 Båt -messunumero (lisäjakelu)

2

17.5.2019

vko 20

3.5.2019

6.5.2019

Juhlanumero: Pro Sail 15 vuotta (lisäjakelu)

3

15.8.2019

vko 33

2.8.2019

5.8.2019

Uiva 2019 Flytande -messunumero (lisäjakelu)

4

22.11.2019

vko 47

8.11.2019

11.11.2019

Matkailu 2020 — suosikkikohteet

ILMOITUSKOOT JA -HINNAT
MÄÄRÄPAIKAT

1/1 sivu
210 mm x 280 mm
+ leikkuuvara 3 mm
3 200 €

2/1 sivu
420 mm x 280 mm +
leikkuuvara 3 mm
5 300 €

Takakansi
Takasisäkansi
Pääkirjoituksen
viereinen
sivu
Sisältösivun
viereinen
sivu
1. aukeama
2. aukeama
3. aukeama

4 100 €
3 600 €
3 450 €

3 325 €

5 800 €
5 600 €
5 400 €

1/4 sivu
96 mm x 134 mm
1 150 €

LUOKITELLUT ILMOITUKSET
Kuvallisille modulikokoisille ilmoituksille tarjoamme oman kokonaisuuden lehdessä.
Hyödynnä edullinen tapa näkyä ja muistuttaa potentiaalisia asiakkaita tuotteistasi.
Nämä ilmoituspaikat ovat mahdollisia niin yrityksille kuin yksityishenkilöillekin.

1/4 sivu
98 mm x 130 mm
980 €

1/8 sivu (vaaka)
98 mm x 63 mm
590 €

1/8 sivu (pysty)
47 mm x 130 mm
590 €

1/16 sivu (pysty)
47 mm x 63 mm
360 €

TEKNISET TIEDOT
PAPERI
kansi Galerie Art Gloss 250 g/m2,
sisus Novapress 100 g/m2.

Auktorisoiduille mediaja mainostoimistoille
myönnetään 15 % alennus.

1/2 sivu (vaaka)
200 mm x 134 mm
1 920 €

Keskimäärin 7 000 kpl

Painomenetelmä offsetrotaatio. Liimasidonta.

ALENNUKSET

1/2 sivu (pysty)
96 mm x 272 mm
1 920 €

PAINOSMÄÄRÄ

Hintoihin lisätään alv. 24 %.

ILMOITUSAINEISTOT
AINEISTOVAATIMUKSET
painovalmis PDF-tiedosto,
kaikki tekstit vektoroituina.

RASTERITIHEYS 54 linjaa/cm tai 300 dpi

ILMOITUSAINEISTON
TOIMITUS
aineisto@poppius.fi

VÄRIT määritellään prosessi-CMYK-väreinä.

Muussa tiedostomuodossa toimitetusta
ilmoitusaineistosta peritään lisämaksu
ilmoituksen valmistuksesta.

TIEDOSTOJEN NIMEÄMINEN
Nimeä tiedosto ilmoittajan ja lehden
mukaan, esim. yritys_pgm.pdf

Mainitse sähköpostin otsikossa
lehden ja ilmoittajan nimi

LUOVAT JA ”OUT OF THE BOX” -FORMAATIT

Polku
Reunat 52 mm x 150,5 mm,
keskiosa 390 mm x 51 mm
2 300 euroa

Reverse L
Alaosa: 390 mm x 52 mm, laita
52 mm x 251 mm
2 300 euroa

Kolmio
180 mm x 134 mm
1 380 euroa

Pyramidi
260 mm x 134 mm
1 490 euroa

Purje
96 mm x 180 mm
1 250 euroa

Pallo
Ø 90 mm
850 euroa

HUOM! ”Out of the box”
-ratkaisuja max. 1 kpl kutakin
per numero ja yhteensä max.
2 kpl per numero.

MONIPUOLISIA ERIKOISRATKAISUJA — NÄYTTÄVYYTTÄ MAINONTAAN!
Tarjoamme mm. 6-sivuiset kannet, ranskalaiset
kannet, lisävärit, erikois- ja kohdelakat, kohoteks-

tit, liitteet: irto-, liimatippa- ja selkään rouhittu, kelmutukset, jne.

ADVERTORIAALIT /
PRO LIFESTYLE

PRO LIFESTYLE -ILMOITUSOSIO

lifestyle

AU TO

Pro Lifestyle -ilmoitusosio on tyylikäs ja tehokas tapa esitellä yrityksen tuotteita ja palveluita. Laadukas ulkoasu ja tuotteiden sisällönomainen esittely tarjoavat mainostajalle korkean huomioarvon.
MERCEDES-BENZ — UUSI A-SARJA

LAHJAKORTIT
Tarjoamme Pro Sailin vuosikertalahjakortteja sekä yrityksien että
yksityishenkilöiden käyttöön. Lahjakortit toimivat mainiosti palkintona kilpailuissa ja arvonnoissa tai vaikkapa liikelahjana asiakkaille, yhteistyökumppaneille ja sidosryhmille. Yksityishenkilönä voit muistaa ystävääsi tai lähimmäistäsi juhlapäivänä tai
muuna sopivana hetkenä.

M

ercedes-Benzin varjeltu uutuusmalli paljastettiin Geneven autonäyttelyssä maaliskuussa 2012, eikä Daimlerin pääjohtaja
Dieter Zetsche säästellyt sanoissaan. ”a niin
kuin attack”, totesi Zetsche Mercedes-Benzin uudesta asarjasta, jolla saksalaismerkki lähtee hyökkäämään sporttisten pikkuautojen sarjaan.
Pääjohtaja Zetschen mukaan tehdas oli päästänyt auton suunnittelijat työskentelemään niin sanotusti puhtaalta
pöydältä, ja nämä olivat kuulemma hyödyntäneet tilaisuutensa viimeistä piirtoa myöten.
Zetsche ei ujostellut sanoa sitäkään, että Mercedes Benzin a-sarja on tarkoitettu suoraksi vastaiskuksi Audi a3:lle,
bmw:n 1-sarjalle ja Volvon uudelle v40:lle. Jopa puolet uusista a-sarjan asiakkaista arvellaan tulevan noiden merkkien
leireistä.
Uusi a-sarjan Mercedes poikkeaa edellisestä, alun perin
15 vuotta sitten esitellystä mallisarjasta täysin. Se on selvästi
matalampi, urheilullisempi ja joka suhteessa räyhäkkäämpi

kuin edeltäjänsä.
a-sarjan nelisylinterisissä BlueDirect-bensiinimoottoreissa yhdistyvät herkkä reagointikyky, esimerkillinen voimantuottokyky ja tehokkuus sekä luokan alhaisimmat päästötasot. a 250 BlueEfficiency ja a 250 Sport kiihtyvät 0–100
kilometriin vain 6,6 sekunnissa ja saavuttavat 240 kilometrin huippunopeuden.
Mercedes-Benz hyödyntää ensimmäisenä autonvalmistajana uutta Camtronic-teknologiaa 1,6-litraisessa bensiinimoottorissaan. Tässä teknologiassa venttiilien nousua
säätelemällä rajoitetaan tuoreen polttoaineseoksen määrää
osakuormalla ja pienennetään näin polttoaineen kulutusta.
Pienimpään kulutukseen a-sarjan mallistossa — ainoastaan 3,8 l/100 km — yltää käsivalintaisella vaihteistolla
varustettu a 180 cdi.
a-sarjan ennakkomyynti alkoi kesäkuussa ja asiakkaille ensimmäiset autot saapuvat syksyllä.
www.mercedes-benz.fi
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Kysy erikoisratkaisuista lisää myynnistämme!

SÄHKÖPOSTISUORAT
JA REKISTERIT
Tehoa markkinointiin! Tavoita kohdennetusti ostovoimaisia kohderyhmiä. Yhteistyökumppanimme kautta on tarjolla arvokkaita rekistereitä myös
purjehduksen ulkopuolelta: mahdollisuus markkinoida mm. yli 250 000 kpl päättäjärekisteriin tai
selkeästi pienempiin ja erittäin hyvin kohdennettuihin ryhmiin.
Yhteistyökumppanimme kautta on hyödynnettävissä Suomen kattavin ja ajantasaisin yritystietokanta, joka takaa tarkat kohderyhmäpoiminnat ja antaa yrityksellenne avaimet onnistuneeseen kampanjaan. Käytettävissä on monipuoliset rajausperusteet ja saat kohderyhmän ainutlaatuisella laatutakuulla!

PROSAIL.FI
Osoitteessa prosail.fi
lukijat pääsevät nauttimaan lifestyle-henkisestä
purjehdussisällöstä ajasta
ja paikasta riippumatta.
Laadukkaasti toteutettu
sivusto on optimoitu
myös tabletteihin ja
älypuhelimiin.

KOKO

1 vko

MAINOSMUOTO

HINTA

1080x400

190 €

728x90

120 €

300x250

120 €

Banneri uutisen keskellä tai alla
Kaikkien ko. viikon aikana
julkaistujen uutisten alla

120 € / vko

Teemaosion kumppanuus
Banneri jokaisen teemaosion
artikkelin alla

Sovitaan tapauskohtaisesti
näkyvyyden ja keston
mukaan

LIFESTYLE-ADVERTORIAALIT PROSAIL.FI-SIVUSTOLLA
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MAINOSMUOTO

HINTA

Näkyvyys yksittäisessä teemaosiossa + arkisto (vähintään 3 kk)
1–3 kuvaa, otsikko, esittelyteksti (max. 1500 merkkiä), video, yhteystiedot ja linkitykset

900 €

SOSIAALISEN
MEDIAN
KANAVAT

KUMPPANUUDET
Pro Sail tarjoaa eritasoisia kumppanuuksia
medioiden, messujen ja tapahtumien puitteissa. Lisäksi järjestämme erilaisia kilpailuja
niin messuilla, tapahtumissa, lehdessä,
www-sivuilla, facebookissa kuin
applikaatioissakin.
Kysy lisää näkyvyysvaihtoehdoista ja
luovista ratkaisuista, sekä keskustele
myyntimme kanssa laajemmista
yhteistyökokonaisuuksista!

Oletko kiinnostunut yhteistyöstä Pro Sailin sosiaalisen median kanavissa? Kysy
mahdollisuuksista tarkemmin myynnistämme!

PERUUTUKSET

ILMOITUKSIIN LIITTYVÄT HUOMAUTUKSET JA REKLAMAATIOT

Lehteen varattu ilmoitus voidaan peruuttaa 7 päivää (määräpaikkavaraukset 21 päivää) ennen aineistopäivää. Mikäli varattu ilmoitustila perutaan tämän jälkeen, veloitetaan 30 %
ilmoituksen bruttohinnasta. Aineistopäivän jälkeen perutuista varauksista veloitetaan sovittu ilmoitushinta täysimääräisesti.

Ilmoituksiin liittyvät huomautukset ja reklamaatiot on
tehtävä seitsemän (7) päivän kuluessa ilmoituksen julkaisemisesta tai tarkoitetusta julkaisupäivästä lukien.
Kaikki hyväksytyt ilmoitukset pyritään julkaisemaan määrättyinä päivinä. Mikäli ilmoitusta ei force
majoure (esim. lakko, tuotannolliset syyt, yms.) tai asiakkaasta johtuvista syistä kuitenkaan voida julkaista,
lehti ei vastaa ilmoittajille mahdollisesti aiheutuvasta vahingosta.

KUSTANTAJA JA TOIMITUS

Lehden vastuu ilmoituksen poisjäämisestä tai
julkaisemisessa sattuneesta virheestä rajoittuu ilmoituksesta maksetun määrän palauttamiseen.
Lehti ei anna hyvitystä vähäisestä paino-, painatus-, tai taittovirheestä, joka ei vaikeuta ilmoituksen käsittämistä eikä vähennä ilmoituksen mainosarvoa.
Lehti ei vastaa ilmoitukseen tulleesta virheestä,
joka johtuu lehdelle toimitetusta puutteellisesta tai

virheellisestä aineistosta, epäselvästä käsikirjoituksesta, puhelimitse annetusta ilmoituksesta tai virheestä, joka käy selville ilmoittajalle toimitetusta ja
hänen hyväksymästään tai määräaikana palauttamatta jättämästään korjausvedoksesta.
Laskuihin liittyvät huomautukset ja reklamaatiot on
tehtävä seitsemän (7) päivän kuluessa laskun päiväyksestä.

ILMOITUSTILAN VARAUKSET
Mika Lehtinen
puh. 050 644 22
mika.lehtinen@promg.fi

KUSTANTAJA
ProMG Oy
Tapiontori 1
Tapiolan keskustorni
02100 Espoo
info@promg.fi

ILMOITUSAINEISTON TOIMITUS
VT. PÄÄTOIMITTAJA
Mika Lehtinen
puh. 050 644 22
mika.lehtinen@promg.fi

PRO SAIL
aineisto@poppius.fi
Rik Poppius
Poppius & Co Oy
Kulmakatu 1 B, 00170 Helsinki
puh. 040 590 1232

WWW.PROSAIL.FI
mika.lehtinen@promg.fi
Mika Lehtinen
puh. 050 644 22

