
Media Guide 2021 
Electronic Media 

For you, who seek that extra quality.



w
w

w
.d

el
ux

e-
le

ht
i.f

i

Buying Powers of the readers

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

sex distriBution

66 percent male readers
34 percent female readers

age distriBution 
18–34 18% 
35–54 42%
55–75  37%
over 75 3%

regional distriBution/economic Zone

64 percent capital region (Helsinki, Finland)
26 percent rest of Finland

reader coefficient 4.3
58 percent of the readers spend over 15.000 €
per annum into travelling

Possession

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

Points of interest

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

hoBBies

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

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) 
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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.



electronic side

The electronic side has a website, FB and Instagram. Social cam-
paigns are divided into three different levels as follows:

Platinum

Platinum includes: Two different posts on Facebook and Ins-
tagram. 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 pic-
tures. Instagram with 1–10 pictures and text with as many hash-
tags as possible. Reach Facebook of minimum 5,000 contacts , 
homepage 25,000 contacts.*
Price: 1 350€

ELECTRONIC MEDIA / MEDIA GUIDE 2021
 PLATINUM GOLD SILVER 

Deluxe.fi X X – 

Facebook XX X X 

Instagram XX X X 

Keyword optimization X X –

Price 1 950 € 1 350 € 750 € 

Keyword optimization is part of the Platinum and Gold packages, 
and as part of a separate agreement for a print + digital cam-
paign.

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 up-
loaded 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 stake-
holders 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 home-
page contains previ-
ous versions of mag-
azines 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.

- https://www.deluxe-lehti.fi   (Home page)
- https://www.facebook.com/dlx.lehti  (Facebook)
- https://www.instagram.com/deluxelehti  (Instagram)

we serve you in the matters of advertisements 
& Business:
• KARO KIISKINEN
 TEL +358 40 – 512 5933 / karo@deluxe-lehti.fi
 
•  ILKKA AHTI
 TEL +358 45 196 5995 / ilkka.ahti@deluxe-lehti.fi
•  Publisher: LuxMedia Oü, Pärnu mnt 10, Tallinn 10148             

materials requirements & transmission

Images in JPG- or PNG-format.  
email: aineisto@deluxe-lehti.fi

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.

READER POLL FOR DELUXE MAGAZINE
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