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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
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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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READER POLL FOR DELUXE MAGAZINE
94 percent of the readers are either satisfied or very satisfied
(Reader survey: Sample 900 persons, DeLuxe Magazines register 1–10/2019)

S ex D istribution
66 percent male readers
34 percent female readers
A ge D istribution
18–34
18%
35–54
42%
55–75
37%
over 75
3%
R egional D istribution /E conomic Z one
64 percent capital region (Helsinki, Finland)
26 percent rest of Finland

R eader C oefficient 4.3
58 percent of the readers spend over 15.000 €
per annum into travelling
P ossession
57 percent own a car worth over 50.000 €
57 percent own a boat
74 percent own a watch/watches worth over 5 000 €
79 percent own jewerly worth over 10 000 €
71 percect spend over 5 000 € on clothing per year
P oints of I nterest
88 percent wine and dining
74 percent fashion and pastime
66 percent art and culture
70 percent home and interior decorating
87 percent travelling domestic
90 percent travelling abroad
83 percent cars
72 percent boats
77 percent entertainment electronics
H obbies
64 percent active physical education and outdoors
63 percent boating
58 percent downhill skiing/cross country skiing
38 percent fishing
58 percent golf
19 percent hunting

www.deluxe-lehti.fi

B uying P owers of the R eaders
52 percent of the readers earning over 120.000 € per annum
21 percent of the readers earning over 200.000 € per annum
77 percent of the readers living in owner-occupied flats
44 percent of the readers own apartments and other fixed assets
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Price

1 950 €

Electronic side
The electronic side has a website, FB and Instagram. Social campaigns are divided into three different levels as follows:
Platinum
Platinum includes: Two different posts on Facebook and Instagram. In addition, 3 months of visibility on DeLuxe's website
where article with 1–5 pictures. Facebook publication with 1,400
characters and 1–3 pictures. Instagram with 1–10 pictures and text
with as many hashtags as possible. Reach Facebook of minimum
10,000 contacts, homepage 50,000 contacts.*
Price: 1 950€
Gold
Gold includes: One post on Facebook and Instagram. In addition,
1,5 months of visibility on DeLuxe's website where article with 1–5
pictures. Facebook publication with 1,400 characters and 1–3 pictures. Instagram with 1–10 pictures and text with as many hashtags as possible. Reach Facebook of minimum 5,000 contacts ,
homepage 25,000 contacts.*
Price: 1 350€

Keyword optimization is part of the Platinum and Gold packages,
and as part of a separate agreement for a print + digital campaign.
If you want both print advertising and the electronic side, we
make a customized offer on the basis of “Taylor made”.
Here is the home page of our magazine, www.deluxe-lehti.fi,
which has advertisements made there and which we have uploaded in electronic form. These are part of the print packages
and also included in the Platinum and Gold digital packages.
The customer is able to distribute it electronically to their stakeholders on Facebook, Twitter, Pinterest, LinkedIn, Whatsapp and
moreover via email. The article will remain on the page as agreed.
Price: Because there are so many variable factors, the price is
based on a separate agreement
In addition, the homepage contains previous versions of magazines as well as the
latest advertorials
and articles.
NOTE! We have
started at the end of
December (2019) the
electronic activation.
It should also be noted that we do not search for "mass contacts",
but rather target the search according to the magazine's reader
profile as much as possible.

Silver
Silver includes: One post on Facebook and Instagram. The
Facebook publication with 1,400 characters and 1–3 pictures.
Instagram with 1–10 pictures and text with as many hashtags as
possible. Reach Facebook of minimum 5,000 contacts.*
Price: 750€
* (All figures are based on a 12/19 start date and are a minimum
reach).
NOTE! The pictures will be provided by the customer or, upon
separate agreement, the use of our photographer.

(Home page)
(Facebook)
(Instagram)

W e serve you in the matters of advertisements
& business :
• KARO KIISKINEN
TEL +358 40 – 512 5933 / karo@deluxe-lehti.fi
• COSMA ÖSTRÖM
TEL +358 400 – 801 974 / cosma@deluxe-lehti.fi
• ILKKA AHTI
TEL +358 45 196 5995 / ilkka.ahti@deluxe-lehti.fi
• Publisher: LuxMedia Oü, Pärnu mnt 10, Tallinn 10148
M aterials R equirements & T ransmission
Images in JPG- or PNG-format.
email: aineisto@deluxe-lehti.fi

• LuxMedia Oü reserves a right to changes.

- https://www.deluxe-lehti.fi 		
- https://www.facebook.com/dlx.lehti
- https://www.instagram.com/deluxelehti

