
Sinulle, joka etsit laatuelämyksiä

Mediakortti 2021



w
w

w
.d

el
ux

e-
le

ht
i.f

i

Lukijoiden ostovoima

52 % lukijoista vuositulot yli 120 000 € 

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

-LEHDEN LUKIJAPROFIILI
94 % lukijoista tyytyväisiä tai erittäin tyytyväisiä
(Lukijatutkimus: Otos 900 henkilöä DeLuxe-lehden rekisteri 1–10/2019)
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L egendaarisen jääkiekkokoutsin, Curre Lindströ-
min sanoja lainaten, ruotsalaiset rakastavat aina 
tehdä asioita ”ännu lite bättre” (vielä vähän pa-
remmin) kuin me suomalaiset. Ruotsalaisen ent-

reprenöörin, Christian von Koenigseggin vuonna 1994 
perustama autotehdas Skoonen sydämeen on kulkenut 
voitosta voittoon, samalla kun Koenigsegg on elämää suu-
rempine superautoineen aina mieluusti tallonut isompien 
kilpailijoidensa varpaille. 

Kunnianhimoa, määrätietoisuutta ja suuruu-
denhulluutta
Milloin on Ängelholmissa sumeilematta hätyytelty maail-
man suuritehoisimman superauton titteliä, milloin taas on 
tavoiteltu maailman nopeimman hyperauton ykkössijaa … 
ja niin edelleen. Valitkaa vapaasti valitsemanne suuruuden-
hulluuden mitta ja määrä. 

Ehtymätön kunnianhimo ei ole kuitenkaan Koenigseg-
gillä karannut käsistä, sillä kyllä nuo viekkaat skoonelaiset 
tietävät tarkkaan, miten huippukalliita ja tuulennopeita ka-
tuautoja havittelevien miljonäärien päät saadaan nopeassa 
tahdissa kääntymään – puhumattakaan siitä, että ne laite-
taan sekaisin ennätysajassa. 

1 700 hevosvoiman hybridivoimalinja
1 700 hevosvoiman kokonaistehoa ei totisesti löydy ihan 
jokaisesta perheautosta. Ei sitten lähimainkaan. Automaa-
ilman ensimmäinen nelipaikkainen hyperauto, vain 300 yk-
silöä valmistettava Koenigsegg Gemera (ruotsiksi ”ge mera” 
eli anna enemmän) on Ängelholmin julkean häpeilemätön 
vastaus upporikkaiden perheellisten autohullujen aneluihin. 

Täytyyhän samaan autoon voida mahduttaa kuskin lisäk-
si tarvittaessa myös pahaa-aavistamaton aviovaimo, kurvi-
kas rakastajatar ja pahansisuinen anoppi. Takapenkkiläisten 
tulee tosin olla pieniä ja siroja kooltaan, koska isoille ihmi-
sille ei Gemeran takaistuimia ole suunniteltu. 

Gemeran voimalinja koostuu 600-hevosvoimaisesta, 
kolmisylinterisestä ja kaksilitraisesta polttomoottorista – 
lempinimeltään ”Kiltti pikkujättiläinen” – sekä kolmesta 
eri sähkömoottorista, joista yksi sijaitsee auton etuosassa ja 
kaksi takaosassa, joista kertyy yhteensä 1 700 hevosvoimaa 
ja 3 500 Nm epäinhimillinen vääntö. Auton maksimaalinen 
teho saavutetaan E85-oktaanisella polttoaineella. 

Vain 70 kiloa painavasta, kolmisylinterisestä moottorista 
löytyy myös sylinterien deaktivointi, jolla päästään parem-
paan kokonaiskulutukseen kuin kaksilitraisella nelisylinte-
risellä moottorilla. Pelkkien sähköakkujen varassa Geme-
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ralla voi ajaa maksimissaan 50 kilometriä. Hybridimoodissa 
(polttomoottori + sähkömoottorit) voidaan päästä jopa 950 
kilometrin pituiseen toimintamatkaan. 

Säkenöivää suorituskykyä
Ekologisuus sikseen, mutta tuskinpa kukaan perheellinen 
miljonääri ostaa Gemeraa sen vuoksi, kuinka pitkälle sillä 
pääsee. Kun kaasupolkimen painaa pohjaan, auto kiihtyy 
0–100 km/h vain 1,9 sekunnissa. Huippunopeus hybridi-
moodissa on 400 km/h, ja pelkillä sähköakuilla 300 km/h. 

Kaiken kaikkiaan, kokonaisuus on varsin houkutteleva. Ne-
liveto, neljä istuinta ja nelipyöräohjaus. Kaikki tämä siis yhdis-
tettynä neljän sadan kilometrin huippunopeuteen tunnissa. 

Yhtiön perustaja ja toimitusjohtaja, Christian von Ko-
enigsegg saakoon viimeisen sanan: ”Tähän saakka äärim-
mäinen suorituskyky on ollut ainoastaan kaksipaikkaisten 
autojen yksinoikeus. Gemera kohoaa aivan uuteen auto-
kategoriaan, jossa äärimmäiseen mega-autoon sisältyvät 
myös avarat sisätilat ja ympäristötietoinen asenne. Kutsum-
me tätä autotyyppiä Mega-GT:ksi.”
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Iniala Beach House – 
Merenläheistä huippuluksusta 

ja surrealismia
Samalla kun kyseessä on innovatiivinen 
design-hubi ja progressiivinen filantroop-
pinen kokeilu, Iniala Beach House on ultra-
luksusta huokuva ryhmä rantakiinteistöjä. 
Sen hienostuneet yksityiskohdat haastavat 
vieraansa ennakko-odotuksia joka saral-
la. Kolmesta villasta, penthouse-asunnos-
ta, Kids Hotelista ja erinomaisesta fine 
dining -ravintolasta koostuva kokonaisuus 
on sen omistajan ja luoja, Mark Weingar-
din henkilökohtainen visio. 

B rittiläinen entreprenööri, Mark Weingard 
palkkasi 10 eri kansainvälistä huippusuunnit-
telijaa toteuttamaan hänen uniikki näkemyk-
sensä ennakkoluuloja murtavasta, Thai-tyy-

lisestä lomapaikasta. Lopputulos on surrealistinen mutta 
ylellinen ylistyslaulu mielikuvitukselle, kekseliäisyydelle 
ja tinkimättömälle käsityölle. Iniala Beach House sijaitsee 
idyllisessä, palmujen varjostamassa rantapaikassa, jossa 
Natai Beachin puuterinvalkoiset rannat ovat täydellinen 
vastakohta Andamaanienmeren vihertäville vaahtopäille ja 
taivaansinisille aalloille. 
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Huolellisesti valitut suunnittelijat
Iniala Beach Housen rakentamiseen palkatut suunnittelijat 
on valittu erityisen huolellisesti, johtuen heidän uniikista 
näkemyksestään ja luovuudesta, josta ei puutu charmia 
ja hienostuneisuutta. Campana-veljekset ovat luoneet ra-
kennuskompleksin keskukseen, pihalle ja Collector’s Villan 
olohuoneeseen käsintehdyn, keraamisen tilan, joka hui-
pentuu sinisistä ja valkoisista laatoista koostuvaan seinään. 
Villan kahden vierashuoneen suunnittelu uskottiin espan-
jalaiselle huippusuunnittelija Jaime Heyonille ja irlanti-
laiselle mestaripuuseppä Joseph Walshille, joka kaiversi 
saarnista veistoksellisen pylvässängyn sviitin näyttäväksi 
keskipisteeksi.  

Tulkintoja perinteisistä käsityötaidoista
Moderneja uustulkintoja perinteisistä thaimaalaisia käsi-
työtaitoja on näkyvissä kaikkialla Inialassa. Villa Siam esit-
telee Bangkok-syntyisen taiteilijan, Eggarat Wongchari-
tin teoksia. Villa Biancan kaareva tiikkikatto on brittiläisen 
arkkitehdin, Graham Lambin rakentama, joka myötäilee 
perinteistä ”parantavat kädet” -motiivia. Villa Biancan sisä-
tilat liittävät taidokkaasti yhteen itämaisia ja länsieuroop-
palaisia suunnitteluperiaatteita, esimerkkeinä madridilaisen 

suunnittelutoimisto A-ceron orgaanisia merellisiä muotoja 
tavoitteleva design ja venäläisen Philosophy of Designin 
leikkisä hassuttelu Matryoshka Salonissa. Lambin suunnit-
telema The Penthouse on täynnä rauhoittavia hiekkasävyjä 
ja muunneltuja muistivaahtomattoja, jotka luovat vaikutel-
man rannalla kävelemisestä.

Eri tilojen taiteellista sopusointua
Noudattaen Weingardin päätöstä luoda kulttuurillisesti im-
mersiivinen, taidevetoinen kiinteistö, Iniala on todellinen 
elävä galleria. Kaakkois-Aasian parhaimmistoon kuuluvien 
taiteilijoiden luoma taide, veistokset ja keramiikka ovat täy-
dellisessä sopusoinnussa sen asunnoissa ja julkisissa tilois-
sa. Yli 40 taideteosta – mukaan lukien ylellisesti suunnitellut 
kalusteet ja valaisu muun muassa Mark Brazier-Jonesin 
toimesta – rikastuttavat merkittävästi Iniala Beach Housen 
hätkähdyttäviä sisätiloja ja sen ulkotilojen maisemointia. 

Huippuluokan luksuskokemus
Jokainen asunto tarjoaa vierailijalleen korkealuokkaisen ja 
henkilökohtaisen huippuluokan luksuskokemuksen, jossa 
on oma hovimestari. Myös oman kokin ja hierontatera-
peutin saa lisätilauksesta. Inialan kolme eri kolmihuoneista 

”Villa Biancan kaareva tiikkikatto on 
brittiläisen arkkitehdin, Graham 

Lambin rakentama, joka myötäilee 
perinteistä ”parantavat kädet” -motiivia.
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H
uippuarvostetun sveitsiläisten kellojen 
valmistajan, Omegan viimeisin mainos-
kampanja keskittyy Seamaster Diver 300M 
-kelloon. 

Se esittelee tyylikkään, mutta läpimärän James Bond 
-tähti Daniel Craigin, 50, joka sukelsi smokissa mainoksen 
kuvauksissa esitelläkseen kellon monipuolisuutta. 

Pitkäaikainen yhteistyökumppani ja brändin lojaali ys-
tävä, näyttelijä Daniel Craig oli Omegalle ilmiselvä valinta 
uuden Seamaster Diver 300M -kellon markkinoinnissa. 

Lisäksi Craig oli erittäin mielellään mukana toteuttamas-
sa Omegan uniikkia mainoskampanjaa. 

Monipuolisuutta uhkuva Seamaster Diver 300M -kello 
palvelee käyttäjäänsä aina eleganteista edustustilaisuuksis-
ta valtameren syvyyksiin asti.
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Omega  
Seamaster 
– Täydellinen 
kello maailman 
kuuluisimmalle 
agentille
James Bond on kantanut vuodesta 1995 lähtien 
Omega Seamaster -kelloa jokaisessa elokuvas-
saan. Vuosien varrella Omega on julkaissut 
hyvin eksklusiivisia kelloja tehdessään kunniaa 
agentti 007:n yli 50-vuotiselle taipaleelle val-
kokankaalla. 

Kun Pierce Brosnan pukeutui ensimmäistä kertaa James Bondin 
smokkiin vuonna 1994 elokuvan 007 ja kultainen silmän (1995) kuva-
uksissa, Oscar-palkittu puvustaja Lindy Hemming vastasi tuolloin 
agentti 007:n kellon hankinnasta. 

”Olin vakuuttunut siitä, että komentajakapteeni Bond, joka on perin-
teikäs laivaston mies, peloton sukeltaja ja hienostunut herrasmies, kan-
taisi ranteessaan nimenomaan sinisellä kellotaululla varustettua Omega 
Seamaster -kelloa”, Hemming sanoi. 

”Omegaa ja James Bondia 
arvostetaan muotitajun, 

seikkailuhengen ja 
luotettavuuden ansiosta 

– siksi nämä kaksi 
täydentävät toisiaan niin 

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

hinta 
(hinnat eivät sisällä arvonlisäveroa)

•  2/1  5 445 €
•  1/1  3 300 €
•  1/2  2 145 €
•  1. aukeama  6 545 €
•  2. aukeama  5 775 €
•  takakansi  5 445 €
•  takasisäkansi  4 345 €

yritystänne iLmoitusasioissa paLveLee:
• KARO KIISKINEN
 Puh: 040 – 512 5933 / karo@deluxe-lehti.fi
•  ILKKA AHTI
 Puh: 045 196 5995 / ilkka.ahti@deluxe-lehti.fi 

•  Kustantaja: LuxMedia Oü, Parda 8, Tallinna 10151              

tekniset tiedot

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

aineistovaatimukset ja aineiston toimitus

Offset-painokelpoinen PDF-formaatti, TIFF- tai EPS-muo-
doissa, fontit sisällytettyinä tai konvertoituina, värit CMYK-
muodossa, 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.

aLennukset 
Auktorisoiduille media- ja mainostoimistoille myönnetään 15 %  
alennus.

iLmoituksiin Liittyvät huomautukset 
ja rekLamaatiot

Ilmoituksiin liittyvät huomautukset ja reklamaatiot on tehtävä 
seitsemän (7) päivän kuluessa ilmoituksen julkaisemisesta tai 
tarkoitetusta julkaisupäivästä lukien. Kaikki hyväksytyt ilmoi-
tukset pyritään julkaisemaan määrättyinä päivinä. Mikäli ilmoi-
tusta 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-, pai-
natus-, tai taittovirheestä, joka ei vaikeuta ilmoituksen käsittä-
mistä eikä vähennä ilmoituksen mainosarvoa.

Lehti ei vastaa ilmoitukseen tulleesta virheestä, joka johtuu 
lehdelle toimitetusta puutteellisesta tai virheellisestä aineistos-
ta, epäselvästä käsikirjoituksesta, puhelimitse annetusta ilmoi-
tuksesta tai virheestä, joka käy selville ilmoittajalle toimitetusta 
ja hänen hyväksymästään tai määräaikana palauttamatta jät-
tämästään korjausvedoksesta.

Laskuihin liittyvät huomautukset ja reklamaatiot on tehtävä 
seitsemän (7) päivän kuluessa laskun päiväyksestä.

Lehti iLmestyy vuonna 2021 neLjä kertaa:
• Huhtikuussa: Teema ”Veneily”, 9.4.2021 
• Kesäkuussa: Teema ”Urheiluautot”, 23.6.2021
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440 x 280mm  + 3mm
5 445  €

220 x 280mm + 3mm
3 300  €

2/1
4-v

1/1
4-v

1/2
4-v

kansi-iLmoitukset

• Takakansi  5 445 €  
• Takasisäkansi   4 345 €  
• 1. aukeama 2/1  6 545 €
• 2. aukeama 2/1  5 775 €

DeLuxe  1/2021 2/2021 3/2021 4/2021
Ilmestyminen  9.4.2021 23.6.2021 22.10.2021 17.12.2021

Aineistot  29.3.2021 14.6.2021 11.10.2021 7.12.2021

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

• Lokakuussa: Teema ”Design”, 22.10.2021
• Joulukuussa: Teema ”Matkailu”, 17.12.2021

vaaka 204 x 130mm  
TAI  (220 x 138 + 3mm leikkuuvarat)
pysty 100 x 247mm  
TAI  (106 x 280 + 3mm leikkuuvarat)
2 145  €
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SISUSTUS JA MUOTI 
DANIEL CRAIG

ANNE-MARI PAHKALA
PEKKA TERÄVÄ 




