Mediakortti 2020
Sinulle, joka etsit laatuelämyksiä

hoa ja ajatonta tyylikkyyttä. DeLuxe-lehden koeajossa ollut,
eksklusiivisella Cricket Ball -metallivärillä varustettu GTCavomalli on kuin luotu kesäisiin hellepäiviin.
22-tuumaisilla taotuilla vanteilla varustettu GTC on luonnossa suorastaan häkellyttävän kaunis ja majesteettinen
auto. Ajovalot näyttävät kuin ne olisi upotettu täpötäyteen
Swarovskin kristalleja. Uusimman sukupolven mittasuhteet
ovat kasvaneet: Etuakseli on 135 mm pidempi, jonka ansiosta auton matala keula näyttää aiempaa urheilullisemmalta.
Taemmaksi sijoitettu moottori parantaa painonjakaumaa.

tuksesta yhdistettynä säädettävään CDC-iskunvaimennukseen. Sisätilojen timanttikuvioitu nahkaverhoilu ja ohjaamon ekologinen puupanelointi ovat todellista luksusta.
Kahdeksanvaihteinen kaksoiskytkinvaihteisto vaihtaa
nopeasti ja pehmeästi kuin ajatus. Auton uusittu nelivetojärjestelmä on älykäs ja takavetopainotteinen, huomioiden
siten paremmin urheilullisen ajamisen tarpeet. Jätän suosiolla rauhaan Naim Audion 2 200-wattisen ja 18 kaiuttimen
äänentoistojärjestelmän, koska 12-sylinterisen moottorin
jylhiä sulosointuja ei kuule omilla korvilla ihan joka päivä.

yt kun legendaarinen Bentley rantautuu virallisesti syksyllä myös suomalaiseen maahantuontiin, päätimme lähestyä rohkeasti
Suomen Bentleyn maahantuojaa vilpittömällä koeajopyynnöllä. Tiedusteluumme vastattiin säntillisesti
ja kohteliaasti. K-Caara Oy:n Bentleyn virallinen myyntijohtaja Jyri Brunou kysyi, haluaisimmeko auton päiväksi
lainaan. Ai, että haluaisimmeko?

Huimaavaa suorituskykyä
Vaikka Continental GTC herättää valtavasti huomioita ja
ihailua kaikkialla missä se liikkuu, monille voi tulla yllätyksenä, kuinka suorituskykyisestä autosta on loppujen lopuksi kysymys. Kuusilitrainen, 635 hevosvoiman ja 900 newtonmetrin väännön tarjoava W12-moottori tarjoaa kuskin
käyttöön sellaisen suorituskyvyn, että heikompia hirvittää.
Kiihtyvyys 0–100 km/h sujuu 3,7 sekunnissa, huippunopeuden ollessa peräti 333 km/h!
Näillä arvoilla voi kyykyttää tarpeen vaatiessa jopa monia superautoja, kuten Porscheja ja Ferrareita. Niille, joita
vihreät arvot kiinnostavat, voitaneen paljastaa, että auton
hiilidioksidipäästöt ovat 317 g/km ja GTC läpäisee Euro 6
-päästörajojen kakkosvaiheen. Moottori sammuttaa myös
tarvittaessa puolet 12 sylinteristään, mikä säästää polttoainetta.

Häkellyttävän kaunis majesteetti
Bentley Continental GT:n kolmas sukupolvi on entistäkin
loisteliaampi yhdistelmä saksalais-brittiläistä tietotaitoa, te-

Ylellistä luksusta ja huipputekniikkaa
Revittelyn sijasta me haluamme pelkästään nauttia auringosta, tuulesta sekä Bentleyn kehoa hellivästä ilmajousi-

Lähes loputtomia räätälöintimahdollisuuksia
Jyri Brunou’n sanoja lainatakseni, Bentleyn tapauksessa ei
ole niinkään kyse pelkästään auton omistamisesta, vaan
kokonaisen uuden elämäntavan omaksumisesta. Tällaisen
auton kohdalla jopa allekirjoittaneen superlatiivit loppuvat
helposti kesken. Kukaan ei jää kylmäksi Bentley Continental GTC:n edessä. Hyvin monet haluavat ottaa autosta
kännykkäkuvan, ja asiantuntevat henkilöt tuntevat autoa
kohtaan välitöntä vetoa.
Auton räätälöinti ei jätä hirvittävästi toivomisen varaa.
Vakioväreissä löytyy 17 väriä. Niille, jotka eivät löydä näistä
mieleistään, voivat valita vielä 70 lisäväristä. Luottoasiakkaille on tarjolla myös väritäsmäyspalvelu, jonka ansiosta auton
voi tilata lähestulkoon minkävärisenä tahansa. Ohjaamoon
on tarjolla 8 erilaista puuviilua tai 4 erilaista kahden puulajin yhdistelmää. Lattiakankaaksi voi valita 15 vaihtoehtoa, ja
saman verran on tarjolla myös erilaisille nahkaverhoiluvaihtoehdoille. Oh Lord, won’t you buy me a Bentley…•

Bentley Continental GTC –

Hienoin auto, jolla tulet
koskaan ajamaan
DeLuxe-lehti sai kunnian koeajaa
upouuden Bentley Continental GTC
-avoauton helteisenä kesäkuun päivänä. Unohtumattoman ajopäiväkokemuksen päällimmäiseksi ajatukseksi jäi
kummittelemaan väistämätön totuus:
Kyseessä on hienoin auto, jolla tulet
todennäköisesti koskaan ajamaan.
teksti Juhani Nurmi
kuvat Vesa ja Heidi Koivunen

N

Malediivit
Malediivit

– Piipahda paratiisissa
Matka Malediiveille on kirjaimellisesti kuin
piipahtaisit paratiisissa. Liidunvalkoiset rannat
ja turkoosinsininen meri kutsuvat viettämään
rentouttavia hetkiä nauttien auringosta ja
lämmöstä. Malediivit on rauhallisen loman ystävien ja sukeltajien suosikkikohde.

M

alediivit on Intian valtameressä sijaitseva
saariryhmä, joka koostuu 1 200 pienestä
saaresta, jotka jaetaan 26 atolliin. Vain 200
saarista on asuttuja, ja 87 saaresta on hotelleja. Maan korkeus merenpinnasta on enimmilläänkin
vain 2 metriä.
Suorastaan häikäisevän valkoiset rannat kaartuvine palmuineen ja turkoosit laguunit tekevät saarista ainutlaatuisen kauniita. Maan suurin tulonlähde on turismi, mutta
maassa huolehditaan tarkasti, että Malediivien ainutlaatuinen luonne ja luonto säilyvät.

www.caara.fi
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Sukeltajan paratiisi
Monien siellä vierailleiden mielestä Malediivit on maailman
ehdottomasti paras paikka sukeltaa. Värikäs vedenalainen
maailma avautuu turkooseissa laguuneissa ja koralliriutoilla, joissa uiskentelee toinen toistaan värikkäämpiä kaloja.
Saarilla järjestetään myös sukellusopetusta.
Häämatkalaisten suosikki
Paratiisimainen luonto ja ylelliset hotellit tekevät Malediiveista suositun häämatkakohteen. Saarilla elämä on rauhallista, joten päivät kuluvat omalla painollaan parhaasta
seurasta nauttien. Tekemistäkin toki halukkaille löytyy.
Monilla hotelleilla on oma kylpylä, ja ne järjestävät erilaisia
aktiviteetteja kuten snorklausta, sukellusta tai surffausta.
Rannat
Rannat ovat liidunvalkeita ja merivesi on kristallinkirkasta.
Useimmilla saarilla hiekkaranta kiertää koko saaren.

Värikäs vedenalainen maailma
avautuu turkooseissa laguuneissa
ja koralliriutoilla.

Julkinen liikenne
Saarten välillä liikutaan vesitse joko paikallisella Dhonmoottoriveneellä tai pikaveneellä.
Aktiviteetit
Sukelluskeskukset vuokraavat välineitä, järjestävät opetusta
ja retkiä koralliriutoille, uponneille laivoilla ja erityisille kala-alueille. Myös surffaus, melonta, purjehdus ja vesihiihto
ovat erittäin suosittuja lajeja.
Ilmasto
Trooppinen ilmasto, joten lämpötila on korkea ja ilma
kosteaa ympäri vuoden. Lämpötila nousee harvoin yli 32
asteen, öiden ollessa lämpimiä. Pohjoisosan saarilla on
sadekausi touko-marraskuussa, muuten on kuivempaa.
Päiväntasaajalla tai sen eteläpuolella olevilla saarilla sataa
tasaisesti kaikkina kuukausina, mutta eniten marrasmaaliskuussa. Sateet ovat lyhyitä kuuroja tai ukkosia, jolloin
sataa paljon vähän aikaa ja sitten aurinko paistaa jälleen.
Sadekuukausien aikana aurinko paistaa noin 4 tuntia
päivässä ja kuivempaan aikaan 8–9 tuntia.

Aikaero
+ 3 tuntia, kesällä + 2 tuntia.
Valuutta
Malediivien rufiyaa (MVR), mutta Malediiveilla voi käyttää
myös US-dollareita.
Ravintolat
Lounas maksaa noin 10–25 euroa / hlö ilman juomia. Kahden ruokalajin illallinen maksaa 30–40 euroa / hlö ilman
juomia. Olut maksaa noin 5 euroa. Hinnat vaihtelevat. •
visitmaldives.com
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-LEHDEN LUKIJAPROFIILI
94 % lukijoista tyytyväisiä tai erittäin tyytyväisiä
(Lukijatutkimus: Otos 900 henkilöä DeLuxe-lehden rekisteri 1–10/2019)

L ukijoiden ostovoima
52 % lukijoista vuositulot yli 120 000 €

Aluejakauma/talousalue
64 % pääkaupunkiseutu
26% muu Suomi

21 % lukijoista vuositulot yli 200 000 €
77 % lukijoista asuu omistusasunnossa
44 % lukijoista omistaa oman asunnon
lisäksi muuta kiinteää omaisuutta

Lukijakerroin 4.3
58 % lukijoista käyttää matkailuun
yli 15 000 € vuodessa

Sukupuolijakauma
66 % miehiä
34 % naisia
Ikäjakauma
18–34 18 %
35–54 42 %
55–75 37 %
yli 75
3%

Omega
Seamaster
– Täydellinen
kello maailman
kuuluisimmalle
agentille

H

uippuarvostetun sveitsiläisten kellojen
valmistajan, Omegan viimeisin mainoskampanja keskittyy Seamaster Diver 300M
-kelloon.
Se esittelee tyylikkään, mutta läpimärän James Bond
-tähti Daniel Craigin, 50, joka sukelsi smokissa mainoksen
kuvauksissa esitelläkseen kellon monipuolisuutta.
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Pitkäaikainen yhteistyökumppani ja brändin lojaali ystävä, näyttelijä Daniel Craig oli Omegalle ilmiselvä valinta
uuden Seamaster Diver 300M -kellon markkinoinnissa.
Lisäksi Craig oli erittäin mielellään mukana toteuttamassa Omegan uniikkia mainoskampanjaa.
Monipuolisuutta uhkuva Seamaster Diver 300M -kello
palvelee käyttäjäänsä aina eleganteista edustustilaisuuksista valtameren syvyyksiin asti.

”

Omegaa ja James Bondia
arvostetaan muotitajun,
seikkailuhengen ja
luotettavuuden ansiosta
– siksi nämä kaksi
täydentävät toisiaan niin
täydellisesti.

James Bond on kantanut vuodesta 1995 lähtien
Omega Seamaster -kelloa jokaisessa elokuvassaan. Vuosien varrella Omega on julkaissut
hyvin eksklusiivisia kelloja tehdessään kunniaa
agentti 007:n yli 50-vuotiselle taipaleelle valkokankaalla.

Kun Pierce Brosnan pukeutui ensimmäistä kertaa James Bondin
smokkiin vuonna 1994 elokuvan 007 ja kultainen silmän (1995) kuvauksissa, Oscar-palkittu puvustaja Lindy Hemming vastasi tuolloin
agentti 007:n kellon hankinnasta.
”Olin vakuuttunut siitä, että komentajakapteeni Bond, joka on perinteikäs laivaston mies, peloton sukeltaja ja hienostunut herrasmies, kantaisi ranteessaan nimenomaan sinisellä kellotaululla varustettua Omega
Seamaster -kelloa”, Hemming sanoi.
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Kiinnostuksen kohteet
88 % ruoka ja juoma
74 % muoti ja vapaa-aika
66 % taide ja kulttuuri
70 % koti ja sisustaminen
87 % matkailu kotimaassa
90 % matkailu ulkomailla
83 % autot
72 % veneet
77 % viihde-elektroniikka
Harrastukset
64 % aktiiviliikunta ja ulkoilu
63 % veneily
58 % laskettelu/hiihto
38 % kalastus
58 % golf
19 % metsästys

www.deluxe-lehti.fi

Omistus
57 % omistaa auton (yli 50 000 €)
57 % omistaa veneen
74 % omistaa kellon/kelloja (yli 5 000 €)
79 % omistaa korun/koruja (yli 10 000 €)
71 % käyttää pukeutumiseen vuodessa (yli 5 000 €)

MEDIAKORTTI 2020
2020 neljä kertaa :
• Kesäkuussa: Teema ”Veneily”, 12.6.2020
• Heinäkuussa: Teema ”Urheiluautot”, 17.7.2020
lehti ilmestyy vuonna

• Lokakuussa: Teema ”Sisustus ja muoti”, 12.10.2020
• Joulukuussa: Teema ”Matkailu”, 18.12.2020

DeLuxe

1/2020

2/2020

3/2020

4/2020

Ilmestyminen

12.6.2020

17.7.2020

12.10.2020

18.12.2020

Aineistot

3.6.2020

8.7.2020

1.10.2020

9.12.2020

Painosmäärä

20.000 kpl

20.000 kpl

20.000 kpl

20.000 kpl

Verkkolehden jakelu

70.000 kpl

70.000 kpl

70.000 kpl

70.000 kpl

jakelu

(hinnat eivät sisällä arvonlisäveroa)
•
•
•
•
•
•
•

2/1
1/1
1/2
1. aukeama
2. aukeama
takakansi
takasisäkansi

5 445 €
3 300 €
2 145 €
6 545 €
5 775 €
5 445 €
4 345 €

2/1 440 x 280mm + 3mm
4-v 5 445 €

2 / 2019

/ PAREMPI / MEDIA

1/1 220 x 280mm + 3mm
4-v 3 300 €
BENTLEY
CLAIRE FOY
BUGATTI 110 VUOTTA

vaaka 204 x 130mm

PEKKA TERÄVÄN GRILLIVINKIT

DeLuxe
ASTETTA

/ PAREMPI / MEDIA

1/2 TAI (220 x 138 + 3mm leikkuuvarat)
4-v pysty 100 x 247mm

3 / 2019

hinta

ASTETTA

URHEILUAUTO-EKSTRA

Kestotilaajat, yhteistyökumppanit,
DeLuxen VIP-rekisteri, valikoidut hotellit,
ravintolat, kahvilat, kampaamot/parturit,
yksityiset lääkäriasemat, Helsinki-Vantaa
lentokentän VIP-lounge, valitut asiakas
tilaisuudet ja tapahtumat, kirjastot

TAI (106 x 280 + 3mm leikkuuvarat)
2 145 €
kansi - ilmoitukset

Sisustus ja muoti
TWA Hotel / Habitare 2019 / Emily Blunt

• Takakansi
• Takasisäkansi
• 1. aukeama 2/1
• 2. aukeama 2/1

5 445 €
4 345 €
6 545 €
5 775 €

yritystänne ilmoitusasioissa palvelee :

• KARO KIISKINEN
Puh: 040 – 512 5933 / karo@deluxe-lehti.fi
• COSMA ÖSTRÖM
Puh: 0400 – 801 974 / cosma@deluxe-lehti.fi
• ILKKA AHTI
Puh: 045 196 5995 / ilkka.ahti@deluxe-lehti.fi

Alennukset
Auktorisoiduille media- ja mainostoimistoille myönnetään 15 %
alennus.

• Kustantaja: LuxMedia Oü, Parda 8, Tallinna 10151

ja reklamaatiot

Lehden koko 220 x 280 mm
Leikkuuvarat 3 mm
Painomenetelmä Offset arkkipaino
Väriprofiili ISO Coated v2 300 % (ECI)
PAPERIT
Kansi: Multi Art Gloss 300 g / Sisus: Multi Art Gloss 115 g
Rakenne Liimasidonta
A ineistovaatimukset ja aineiston toimitus
Offset-painokelpoinen PDF-formaatti, TIFF- tai EPS-muodoissa, fontit sisällytettyinä tai konvertoituina, värit CMYKmuodossa, kuvien resoluutio vähintään 300 dpi ja linjasiirto
seuraavasti: sähköposti: aineisto@deluxe-lehti.fi
aineiston nimeäminen: lehden nro/asiakkaan nimi.
peruutukset

Lehteen varattu ilmoitus voidaan peruuttaa 21 päivää ennen
aineistopäivää. 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.
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.

• LuxMedia Oü pidättää oikeuden muutoksiin.

tekniset tiedot

ilmoituksiin liittyvät huomautukset

