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ENEMMÄN KUIN LEHTI.

E R I K O I S L E H T I A N N I S K E L U A L A N A M M AT T I L A I S I L L E

Levikki
12 000!

Hyödynnä
uutuuspalsta
400 € /
julkaisu.

Kohderyhmänä
anniskelualan
ammattilaiset:
Kaikki Suomen
anniskeluravintolat,
Alkot, FBSK:n,
Suomen Sommelierien
ja Hovimestarien Killan
jäsenet ja tilaajat.

Shakerin
avulla tavoitat
koko Suomen
anniskelualan
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ALKOHOLIT & AMMATTILAISET

Uusi ja osumatarkka
uutiskirje – Shaker Offers

Alkoholit &
ammattilaiset 2019

ALKOHOLIT & AMMATTILAISET 2018

Nopeita ideoita, uutuuksia ja vinkkejä ammattilaisten arkeen.
Shaker Offers on uusi mainoskanava, joka kokoaa yhteen ajankohtaan
sopivat tarjoukset ja muistutukset. Tämä napakka infopaketti on
lukijalle ja mainostajalle hyvin tehokas.

OLISIKO AIKA
UUDISTAA
JUOMALISTAA?
REKRYTOIJIEN
PALAPELI

2018

Ilmestyy kerran vuodessa. Laita talteen!

A&A_opas_2018_9.indd 1

25.6.2018 16.36

AIKATAULU 2019

Ilmestyy 6.5.
Aineistopäivä 2.4.
Varaa ilmoituspaikkasi hyvissä ajoin.
Lisätietoja: Anja Moilanen,
040 537 4272, anja.moilanen@aromilehti.fi

3.2., 10.3., 5.5., 15.9. ja 3.11.
Julkaisu sunnuntaina iltapäivällä, toistolähetys tiistaina aamupäivällä.

Uutta!

Kaikki uutiskirjeet 2 500 € + alv. Uutiskirje 650 € + alv/kerta.
Mainospaikkoja on rajattu määrä/kirje.

Lanseeraatko uutuuden? Käytä Shakerin
Uutta-palstaa hyödyksesi. Varaa paikka ja
lähetä teksti & kuva, hinta 400 € + alv.

Lisätietoja ja myynti: Anja Moilanen,
anja.moilanen@aromilehti.fi, 040 537 4272.

Hinta alk.

Advertoriaali – yksi sisältö, monta kanavaa
Integroidaanko mainosviestinne suoraan Shakerin sisältöön? Lukijoille räätälöity sisältö, alustalla jossa he jo ovat,
antaa parhaat mahdollisuudet hyödyntää median käytössä olevia keinoja. Yksi sisältö voidaan hyödyntää Shakerin
kaikissa kanavissa käyttäen eri viestikärkiä/nostoja ja edelleen myös mainostajan omassa mediassa. Tehokas mainosviesti antaa lukijalleen lisäarvoa ja kilpailee parhaimmillaan suoraan median sisällön kanssa kiinnostavuudellaan.

Nosto
uutiskirjeessä
Hyödyntäminen
yrityksen oman
median kanavissa
Postaus
kumppaniblogissa

MAINOS

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

Dutch Mojito
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

Maailman
suosituin
cocktail

TOP 5

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

Ideoita,
reseptejä,
hyötyä
työhön!

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.

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

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.

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

Lisää reseptiikkaa:
dekuyper.com

3 500 €

Lehden koko: 230 × 297 mm

Sidonta: liimaselkä

Rasteritiheys: 60 linjaa

Profiili: ISOcoated_v2_bas.ICC

230 × 297 mm

2 500 €

1/1 s. 2. kansi

230 × 297 mm

2 500 €

n
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1/1 s. takakansi

230 x 270 mm

2 800 €

1/2 s. vaaka

230 × 146 mm

1 500 €

1/2 s. pysty

112 × 297 mm

1 500 €

1/3 s.

75 × 297 mm

1 200 €

1/4 s.

93 × 130 mm

1 000 €

n
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De Kuyper
Crème de Café
vodkaa
espressoa

Ravista jäillä ja siivilöi.
Tarjoile viilennetystä
martinilasista.
Koristele kahvinpavuilla.

Julkaisu
Shaker-lehdessä
Julkaisu
sisältöyhteistyönä
shakerlehti.fi
Käyttö
esitteenä

TEKNISET TIEDOT

1/1 s. tekstissä

n

USA:n
ylivoimainen
ykkönen

tequilaa
De Kuyper Triple Sec
limettimehua
jäitä

Rhubarb
Sour

ILMOITUSKOOT JA HINNAT 4-väri (alv 0 %)
2/1 s.

De Kuyper Peachtree
vodkaa
appelsiinimehua
karpalomehua
jäitä

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-

aukeama + alv.

Hinta sis. sisällöntuottajan
työn ja ulkoasun
suunnittelun.

MAINOS

Maailman
suosituimmat
cocktailit

De Kuyperin uusi design
saapuu Suomeen portaittain
loppuvuoden aikana.

Uudet pullot,
selkeämmät tuotteet

3500€

n
n
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Aineistot: ilmoitukset@aromilehti.fi
Merkitse lähetykseen lehden nimi, numero ja ilmoittaja.
Pyydä aineisto-ohje pdf:nä.
Ilmoitusten peruuttaminen lehden aineistopäivään mennessä.
Reklamaatiot 14 vuorokauden kuluessa ilmestymisestä.

Painos 12 000 kpl
Tilaushinta 49 € / vuosikerta

Varaa ilmoitusmateriaaliin 5 mm leikkuuvarat.
Määräpaikat ja erikoiskoot erikseen sovittavissa.
Liitteet A4 alk. 2 950 € – pyydä tarjous!

facebook.com/shakerlehti
shakerlehti

Anja Moilanen, myyntipäällikkö ............................................................................ 040 537 4272
Nina Harlin, liiketoimintajohtaja ............................................................................ 0400 629 400
Heli Koivuniemi, päätoimittaja .............................................................................. 0400 133 955
Jaana Vainio, toimituspäällikkö .............................................................................. 040 671 9722
Juha Peltonen, toimittaja....................................................................................... 050 554 6426
Sähköposti etunimi.sukunimi@aromilehti.fi
Kustantaja Mediatalo Keskisuomalainen Oyj, Omnipress Oy / aikakauslehtiryhmä

Yhteistyössä
FBSK:n kanssa

