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Target group:
professionals in
licensed premises
All licensed restaurants
and Alko stores as
well as members and
subscribers from FSBK
Finnish Sommelier
Association and
Collegium Culinarum.
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from all over Finland
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OLISIKO AIKA
UUDISTAA
JUOMALISTAA?

Book your ad placement well in advance.

REKRYTOIJIEN
PALAPELI

2018

Fast ideas, new items and tips for professionals in their day-to-day operations. Shaker Offers is a precisely targeted advertising channel, which
brings together special offers, ideas and reminders suitable for a specific
timeframe. This concise info package is extremely effective for the reader
and advertiser.

ALKOHOLIT & AMMATTILAISET

New, precisely targeted
newsletter – Shaker Offers

Further information: Anja Moilanen,
+358 (0)40 537 4272, anja.moilanen@aromilehti.fi

Ilmestyy kerran vuodessa. Laita talteen!
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ISSUE SCHEDULE FOR 2019
3 Feb, 10 Mar, 5 May, 15 Sep and 3 Nov
Published on Sunday afternoon, with a re-release on Tuesday morning.

New!

All newsletters 2,500 € + VAT. Newsletter price 650 € + VAT/year.
Limited number of advertising spaces/newsletter.

Launching something new? Use Shaker's New
column to announce it. Book a space and send
your text and image, price 400 € + VAT.

Further information and sales: Anja Moilanen,
anja.moilanen@aromilehti.fi, +358 (0)40 537 4272.

Advertorial - single content, multiple channels
Will your advertising message be integrated directly into Shaker's content? Content tailored for the readers, on a
platform they are already using, provides the best opportunities for taking advantage of available media. A single piece
of content can be used on all of Shaker's channels, using different main messages/excerpts, and even in the advertiser's
own media. An effective marketing message provides the reader with added value and ideally competes directly with the
media content for interest.

Excerpt in a
newsletter
Making good use
of the company’s
own channels
Posting in
partner blogs

MAINOS

Maailman
suosituimmat
cocktailit

TOP 5
1. Mojito
2. Piña Colada
3. Sex on the Beach
4. Daiquiri
5. Margarita

2,5 cl De Kuyper Triple Sec
2,5 cl vaaleaa rommia
2 cl
limettimehua
1 cl
sokerisiirappia
soodavettä
3
mintunoksaa
jäämurskaa

Sex on the Beach

Rakenna pieneen peltiämpäriin tai
Collins-lasiin ja sekoita. Koristele
mintulla, appelsiinilohkoilla, punaisilla
marjoilla ja tomusokerilla.

4 cl
2 cl
4 cl
4 cl

Planeetan
parhaat cocktailit
De Kuyper on hollantilainen perheyritys, jonka juuret ulottuvat vuoteen 1695. Maailman suurin
cocktailliköörien tuottaja on kesän aikana uudistanut designinsa ja selkiyttänyt tuotevalikoimaansa.
Yhtiön samassa yhteydessä toteuttama tutkimus osoittaa, etteivät cocktailit ole enää hienostelua,
vaan yhä useammalle asiakkaalle maistuvaa valtavirtaa.
likoima on selkiytynyt. Kaikkiaan 48 mausta
jäljelle on jäänyt 13 keskeistä likööriä,
18 variaatiolikööriä ja kaksi sour-likööriä.
– Uudistuksella tähdätään vanhakantaisen
tuotelähtöisen ajattelun sijaan cocktaileja juovien asiakkaiden yksilöllisten toiveiden täyttämiseen, De Heer sanoo.
– De Kuyper haluaa olla cocktailien sydän ja
ankkuri, mikä näkyy entistä selvemmin myös
uudessa designissa.

Suuren cocktail
tutkimuksen kertomaa

Ideas,
recipes and
useful things
for work!

De Kuyper toteutti brändiuudistuksen yhteydessä myös mittavan tutkimuksen, jossa selvitettiin cocktailien maailmanlaajuista kulutusta ja
tämänhetkisiä juomatrendejä.
Noin kolmannes valitsee cocktailin
– Cocktailien suosio on maailmanlaajuisessa
kasvussa. Esimerkiksi Ranskassa, Kanadassa,
Meksikossa ja Kiinassa kolmannes baari- ja
ravintola-asiakkaista valitsee juomakseen cocktailin. Saksassa, Yhdysvalloissa ja Australiassa

cocktail on joka neljännen asiakkaan valinta,
De Heer toteaa.
Kaiken kaikkiaan joka kolmas cocktailin
ystävä juo cocktaileja useammin kuin vielä pari
vuotta sitten.
– Myös cocktailkulttuurin tulevaisuus on
valoisa. Klassikot säilyttävät asemansa, mutta
myös terveysbuumi näkyy valinnoissa. Esimerkiksi makeiden juomien sijaan suositaan
yhä useammin vähemmän sokeria sisältäviä
drinkkejä. Tästä todistaa esimerkiksi gin tonicin
suosion kasvu Euroopassa.
Ei vain naisten juoma
Cocktaileja on perinteisesti pidetty naisten
juomina. Vaikka naiset muodostavatkin
cocktailasiakkaiden enemmistön, juovat
miehet cocktaileja enemmän ja useammin.
– Esimerkiksi Britanniassa cocktaileja juo
29 prosenttia miehistä, mutta he muodostavat
45 prosenttia cocktailien kokonaiskulutuksesta,
De Heer huomauttaa.
– Yhdysvalloissa cocktaileja juo 37 prosenttia
miehistä. He muodostavat kuitenkin huimat 68
prosenttia cocktailien kokonaiskulutuksesta.

Ranskassa vastaavat lukemat ovat puolestaan 47 ja 63.
Neljännes etsii jatkuvasti uutta
Cocktailien juojat jakaantuvat perinteisiä
juomasekoituksia suosiviin sekä seikkailunhaluisiin kokeilijoihin.
– Perinteisiä cocktaileja suosii 75 prosenttia asiakaskunnasta. He pitäytyvät klassikkodrinkkien tutussa makumaailmassa, mutta
innostuvat aika ajoin myös perinteisten
juomien uusista tulkinnoista, De Heer tietää.
– 25 prosenttia cocktailinjuojista ovat
puolestaan hyvin avoimia kokeilemaan kaikkea uutta ja erilaista. Näiden innovaattorien
valinnat näyttävät suuntaa cocktailtrendeille,
joista ajan mittaan syntyy myös uusia klassikoita. Hyvä esimerkki tästä on jatkuvasti
suosiotaan kasvattava Negroni.

Dutch Daiquiri
3 cl
De Kuyper Triple Sec
4,5 cl vaaleaa rommia
1,5 cl sitruunamehua
1 cl
sokerisiirappia
jäämurskaa

Margarita

Rakenna viinilasiin ja
sekoita. Koristele
appelsiininkuorella,
mintunlehdillä ja
viipaloidulla
mansikalla.

Maku ratkaisee
Maku on maailmanlaajuisesti tärkein syy valita juomaksi cocktail. Valintaprosessissa painavat myös juoman laatu ja hinta, jälkimmäinen kuitenkin reilusti edellisiä vähemmän.
– Hedelmäiset ja virkistävät cocktailit
maistuvat lähtökohtaisesti aina ja kaikille,
De Heer linjaa.
– Miehet suosivat yleisesti myös tummempaa viskiin ja bourboniin viittaavaa
makumaailmaa.
De Kuyperin edustaja Suomessa
Altia Oyj
altiagroup.com
aki.kaskirinne@altiagroup.com

4 cl
2 cl
2 cl

460 × 297 mm

Ravista jäillä ja siivilöi.
Tarjoile margaritalasista.
Koristele limettilohkolla.

Rhubarb
Sour

Espresso
Martini

2,5 cl De Kuyper
Sour Rhubarb
2,5 cl vodkaa
2,5 cl limettimehua
1,5 cl sokerisiirappia
kananmunan
valkuaista

3 cl

Ravista ja tarjoile
Collins-lasista.

3 cl
3 cl

De Kuyper
Crème de Café
vodkaa
espressoa

Ravista jäillä ja siivilöi.
Tarjoile viilennetystä
martinilasista.
Koristele kahvinpavuilla.
Lisää reseptiikkaa:
dekuyper.com

3,500 €

Magazine size: 230 × 297 mm

Binding: glued

Raster: 60 lines

Profile: ISOcoated_v2_bas.ICC

2,500 €

Full page 2nd cover

230 × 297 mm

2,500 €
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Full page of text Back cover

230 x 270 mm

2,800 €

Half page – horizontal

230 × 146 mm

1,500 €

Half page – vertical

112 × 297 mm

1,500 €

One-third page

75 × 297 mm

1,200 €

Quarter page

93 × 130 mm

1,000 €

n

USA:n
ylivoimainen
ykkönen

tequilaa
De Kuyper Triple Sec
limettimehua
jäitä

Published in
Shaker magazine
Publication
content co-operation
shakerlehti.fi
Use as a
brochure

TECHNICAL SPECIFICATIONS

230 × 297 mm

n

De Kuyper Peachtree
vodkaa
appelsiinimehua
karpalomehua
jäitä

TOP 5

Full page of text

n

Maailman
suosituin
cocktail

1. Margarita
2. Daiquiri
3. Piña Colada
4. Long Island Iced Tea
5. Mojito

ADVERTISING FORMATS AND RATES 4-colour (VAT 0%)
Double-page spread

spread + VAT

Price includes content
producer work and
layout design.

Dutch Mojito

Rakenna lasiin ja sekoita.
Koristele sitruunaviipaleella.

– Designuudistuksen
taustalla on halu tehdä
cocktailien sekoittaminen
entistä helpommaksi.
Tämän vuoksi olemme
erottaneet keskeiset
liköörit ja variaatioliköörit
aikaisempaa paremmin toisistaan, kertoo De
Kuyperin globaali markkinointipäällikkö Albert
De Heer.
– Keskeiset liköörit löytyvät selkeän yksinkertaisista pulloista ja käsittävät perusainesosat
maailman suosituimpiin cocktaileihin. Esimerkiksi De Kuyper Triple Sec on yksi klassisen
Margaritan pääraaka-aineista. Variaatioliköörit
on pakattu puolestaan leikkisämpiin, pääraaka-ainetta korostaviin pulloihin. Niiden avulla
klassikkodrinkkeihinkin saadaan uutta twistiä:
perinteistä Margaritaa voi varioida vaikkapa
De Kuyper Blueberry -liköörillä.
Loppuvuodesta Suomeen rantautuvan uudistuksen myötä myös cocktailliköörien makuva-

€3,500

MAINOS
De Kuyperin uusi design
saapuu Suomeen portaittain
loppuvuoden aikana.

Uudet pullot,
selkeämmät tuotteet

Prices starting

Please add 5 mm to advertising material for bleed.
Special placements and sizes upon separate agreement.
Inserts A4 starting at 2,950 € – request an offer!
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Copy: ilmoitukset@aromilehti.fi
Please specify name of magazine, issue and advertiser.
Request PDF of copy guidelines.
Cancel advertisements by the magazine's copy date.
Complaints must be made within 14 days of publication.

Circulation 12 000 kpl
Subscription 49 € / year
facebook.com/shakerlehti
shakerlehti

Anja Moilanen, Sales Manager ...................................................... +358 (0)40 537 4272
Nina Harlin, Business Director ........................................................ +358 (0)400 629 400
Heli Koivuniemi, Editor-in-Chief ..................................................... +358 (0)400 133 955
Jaana Vainio, Managing Editor ........................................................ +358 (0)40 671 9722
Juha Peltonen, Editor ...................................................................... +358 (0)50 554 6426
Email firstname.lastname@aromilehti.fi
Publisher Mediatalo Keskisuomalainen Oyj, Omnipress Oy / Magazine Group

In co-operation
with FBSK

