Mediakortti 2020
Sähköinen media
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
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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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-LEHDEN LUKIJAPROFIILI
94 % lukijoista tyytyväisiä tai erittäin tyytyväisiä
(Lukijatutkimus: Otos 900 henkilöä DeLuxe-lehden rekisteri 1–10/2019)

21 % lukijoista vuositulot yli 200 000 €
77 % lukijoista asuu omistusasunnossa
44 % lukijoista omistaa oman asunnon
lisäksi muuta kiinteää omaisuutta
Sukupuolijakauma
66 % miehiä
34 % naisia
Ikäjakauma
18–34 18 %
35–54 42 %
55–75 37 %
yli 75
3%

Aluejakauma/talousalue
64 % pääkaupunkiseutu
26% muu Suomi
Lukijakerroin 4.3
58 % lukijoista käyttää matkailuun
yli 15 000 € vuodessa
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 €)
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

L ukijoiden ostovoima
52 % lukijoista vuositulot yli 120 000 €

SÄHKÖINEN MEDIA / MEDIAKORTTI 2020
PLATINUM

GOLD

SILVER

Deluxe.fi

X

X

–

Facebook

XX

X

X

Instagram

XX

X

X

Hakusanaoptimointi

X

X

–

1 350 €

750 €

Hinta

1 950 €

Sähköinen puoli
Sähköisellä puolella käytettävissä on kotisivu, FB ja Instagram. Some-kampanjat ovat jaettu kolmeen eri tasoon seuraavalla tavalla:
Platinum
Platinum sisältää seuraavaa: Toimittajan tekemä artikkeli kotisivulle jossa sen näkyvyys 3 kk. Artikkeliin kuuluu 1–5 kuvaa.
Kaksi eri postausta Facebookissa ja Instagramissa 3 kk aikana.
Facebook julkaisussa tekstiä 1 400 merkkiä ja 1–3 kuvaa. Instagramissa 1–10 kuvaa, teksti ja hashtagit. Facebookin ja Instagramin yksi tavoite oman tehonsa lisäksi on saada lukija kotisivulle
lukemaan laajempi teksti kuin mitä voidaan Facebookissa tehdä.
(Kotisivut tavoittavuus 50 000 kontaktia ja Facebook tavoittavuus 10 000 kontaktia).*
Hinta: 1 950€
Gold
Gold sisältää seuraavaa: Toimittajan tekemä artikkeli kotisivulle
jossa sen näkyvyys 1,5 kk. Artikkeliin kuuluu 1–5 kuvaa. Yksi postaus
Facebookissa ja Instagramissa 1,5 kk aikana. Facebook julkaisussa tekstiä 1 400 merkkiä ja 1–3 kuvaa. Instagramissa 1–10 kuvaa,
teksti ja hashtagit. Facebookin ja Instagramin yksi tavoite oman
tehonsa lisäksi on saada lukija kotisivulle lukemaan laajempi teksti kuin mitä voidaan Facebookissa tehdä. (Kotisivut tavoittavuus
25 000 kontaktia ja Facebook tavoittavuus 5 000 kontaktia). *
Hinta: 1 350€

HUOM! Kuvamateriaali tulee asiakkaalta tai sitten erillisen sopimuksen mukaan kuvaajamme käyttö.
Hakusanaoptimointi kuuluu Platinum- ja Gold-paketteihin, sekä
erillisen sopimuksen mukaan printti + digikampanjaan.
Jos haluaa sekä printtimainonnan että sähköisen puolen, teemme ”Taylor made”-pohjalta yksilöidyn tarjouksen.
Tässä lehtemme kotisivut www.deluxe-lehti.fi, jossa on sinne
tehtyjä advertoriaaleja ja jotka olemme nostaneet sivulle sähköiseen muotoon. Nämä ovat osa printtipakettia sekä kuuluvat
myös Platinum ja Gold-digipaketteihin. Asiakas pystyy jakamaan sen sähköisesti omille sidosryhmille Facebookiin Twitteriin, Pinterestiin, LinkedIniin, Whatsappiin ja vielä lisäksi sähköpostina. Artikkeli jää sopimuksen mukaisesti sivulle nähtäväksi.
Hinta: Koska tässä on niin paljon muuttuvia tekijöitä niin hinta
erillisen sopimuksen mukaan.
Lisäksi kotisivulta löy
tyvät aiemmat lehtien
näköisversiot sekä viimeisimpiä advertoriaaleja ja artikkeleita.
HUOM! Olemme vasta Joulukuun (2019)
lopussa aloittaneet
sähköisen puolen
aktivoimisen. Lisäksi
mainittakoon että emme hae ”massakontakteja”, vaan kohdennamme haun lehden lukijaprofiilin mukaisesti niin paljon kuin se
vain on mahdollista.
- https://www.deluxe-lehti.fi 		
- https://www.facebook.com/dlx.lehti
- https://www.instagram.com/deluxelehti

(kotisivut)
(Facebook)
(Instagram)

Silver
Silver sisältää seuraavaa: Yksi postaus Facebookissa ja Instagramissa. Facebook julkaisussa tekstiä 1 400 merkkiä ja 1–3 kuvaa.
Instagramissa 1–10 kuvaa, teksti ja hashtagit. Tavoittavuus vähintään 5 000 kontaktia.*
Hinta: 750€
* 12/19 kävijämäärän perusteella laskettu minimikävijämäärä.

• 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
• Kustantaja: LuxMedia Oü, Parda 8, Tallinna 10151
A ineistovaatimukset ja aineiston
Kuvat JPG- tai PNG-muodossa.
sähköposti: aineisto@deluxe-lehti.fi

toimitus

• LuxMedia Oü pidättää oikeuden muutoksiin.

yritystänne ilmoitusasioissa palvelee :

