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With Shaker,  
you’ll reach Finland’s 
entire licensed  
premises sector

4x  

MORE THAN A MAGAZINE

Use the  
New column 
for 400 €/ 

publication.

Published  
28 February 
Copy  
7 February

THEMES
Cognac. Cocoa.1 2 3 4

Published  
18 April
Copy 27 March

THEMES
Vodka. Gin.  
Fruits & berries.

Published  
5 September
Copy 15 August

THEMES
Rum. Tea.  
FinnBar fair issue.

Published  
7 November 
Copy 17 October

THEMES
Whiskey.  
Coffee.P
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Target group: 
professionals in 
licensed premises: 
Finnish A-licensed 
restaurants, Alko 
stores, FBSK members, 
Sommeliers,  
Collegium Culinarium  
and subscribers.

MEDIA 
INFORMATION

Circulation
already 
8,000!

A YEAR!

’s



TECHNICAL SPECIFICATIONS
Magazine size: 230 × 297 mm Binding: glued

Raster: 60 lines Profile: ISOcoated_v2_bas.ICC

n Copy: ilmoitukset@aromilehti.fi
n Please specify name of magazine, issue and advertiser.
n Request PDF of copy guidelines.

n Cancel advertisements by the magazine’s copy date.
n Complaints must be made within 14 days of publication.

Circulation  8,000 Subscription  49 € / year

 facebook.com/shakerlehti      shakerlehti 

SHAKER STORE

An easy, affordable way to maintain your exposure in every issue.

The Shaker Store is a primary feature of Shaker, listing the key operators 
in the business and their contact information in every issue. For the reader, 
the Shaker Store offers a convenient, fast and effective way to search,  
find and buy what you need. Limited number of advertising spaces.

Small frame  60 x 80 mm   590 € / 4 issues
Large frame  92 x 80 mm  790 € / 4 issues

VAT is added to all prices.

Further information: Emilia Söderholm, +358 (0)50 412 5613

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

Maaret Launis, Editor  +358 (0)40 637 5448 (returning 1 August 2018)

Marketta Karjalainen, Editor  +358 (0)400 813 862

Emilia Söderholm, Marketing,  
Sales and Event Co-ordinator +358 (0)50 412 5613
 
Email   firstname.lastname@aromilehti.fi 

Publisher   Mediatalo Keskisuomalainen Oyj/  
   Magazine Group

CONTACT INFORMATION

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

Double-page spread 460 × 297 mm 4,900 €

Full page of text 230 × 297 mm 2,950 €

Full page 2nd cover 230 × 297 mm 3,100 € 

Full page of text Back cover 230 x 270 mm 3,300 €

Half page – horizontal 230 × 146 mm 1,950 €

Half page – vertical 112 × 297 mm 1,950 €

One-third page 75 × 297 mm 1,800 €

Quarter page 93 × 130 mm 1,500 €

n Please add 5 mm to advertising material for bleed.
n Special placements and sizes upon separate agreement.
n Inserts A4 starting at 2,950 € – request an offer!

Alcohol &  
Professionals 2018
Published 18 April • Copy 27 March

Book your ad placement well in advance.

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

New, precisely targeted 
newsletter – Shaker Offers
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.

ISSUE SCHEDULE FOR 2018
28 January, 11 March, 13 May, 12 August and 11 November

Published on Sunday afternoon, with a re-release on Tuesday morning.

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

Further information and sales: Emilia Söderholm, +358 (0)50 412 5613

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

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.

In co-operation
with FBSK

VÄKEVIEN JA VIINIEN 
AMMATTILAINEN 
PALVELUKSESSASI
Norex tuntee kotimaan markkinoiden toiveet ja haasteet kuin oman juomakellarinsa. 
Espoolainen perheyritys on luotettava, tehokas, innovatiivinen ja vastuullinen alan  
kumppani, jolla on laaja valikoima tuotteita eri puolilta maailmaa.

MAINOS

Kouluttava asiantuntija 
Alkoholialan maahantuoja Norex on alansa 
rautainen ekspertti. Norexin erityisosaami-
sen keskiössä ovat viinit, väkevät ja niiden 
avulla luotavat ravintolaelämykset. Henkilö-
kunta tuntee tuotteensa läpikotaisin ja pitää 
huolen siitä, että tieto tavoittaa myös jälleen-
myyjät ja juomavalintaansa baaritiskillä teke-
vät asiakkaat.

– Innostava koulutus ja tuotetiedon lisää-
minen antavat parhaat valmiudet juomien 
kannattavaan myyntiin. Asiantunteva palve-
lu baaritiskillä takaa myös loppuasiakkaiden 
tyytyväisyyden, kertoo Norexin Sales Team 
Leader Kaj Koskinen.  

Tarinoiva perheyritys
Jo yli 35 vuotta alkoholialalla toiminut No-
rex on perheyritys, joka arvostaa pehmeitä 
arvoja sekä toiminnassaan että tuotevalikoi-
massaan. 

– Edustamiemme tuotteiden taustalla on 
usein perhe tai yksityinen yritys, kertoo isän-
sä Henrikin jalanjäljissä kulkeva toimitusjoh-
taja Tomas Lönnberg. 

Yhteistä kaikille Norexin edustamille tuot-
tajille onkin yksilöllisyys ja pullon sisältöön 
vangittu persoonallinen kädenjälki. Siihen 
kuuluvat olennaisesti myös juomiin liittyvät 
tarinat.  

Asiakassuhteissa panostetaan pitkäaikai-
seen yhteistyöhön. 

– Norexin pitkäikäisimmät edustukset, 
kuten Camus Cognac ja Disaronno Origi-
nale ovat olleet yrityksen kasvussa mukana 
alusta alkaen. Juuri tähän pitkäjänteisyyteen 
uskomme ja panostamme tänäkin päivänä, 
Lönnberg vakuuttaa.

Trendikäs ja tiedostava kumppani
Norexin aktiivinen myyntiverkosto kattaa ko-
ko Suomen tehden yhtiöstä paikallisen, hel-

Espoon viinikellarissa viinejä 
maistelevat norexilaiset  
Tomas Lönnberg, Olli Lindsten, 
Anssi Lehtinen, Andreas Fanta, 
Juha Rantala ja Nina Walldén.

Norexilla on tuotteet 
kohdillaan. Laaja valikoima 
palvelee ravintola-alaa 

ja auttaa luomaan asiakkaille 
unohtumattomia elämyksiä. 
Norexilaisten kanssa yhteistyö  
sujuu – he tietävät, mitä tekevät ja 
mistä puhuvat.” 

Samuil Angelov
Ravintoloitsija, sommelier

posti lähestyttävän kumppanin. Horeca-alan 
vahvan edustuksen ohella Norex toimii myös 
Alkon sekä laiva- ja lentoyhtiöiden luotetta-
vana kumppanina.  

Tiivis yhteistyö päämiesten kanssa pitää 
tuotesalkun kiinnostavana kaikille yhteistyö-
tahoille. Se on huomattu myös kentällä: vä-
kevien myynnin yleisestä laskusuhdanteesta 
huolimatta Norexin väkevät ovat vahvassa 
kasvussa.

Idearikas ja aktiivisesti uudistuva yhtiö 
pysyy nopeasti vaihtelevien juomatrendien 
harjalla, mutta arvostaa myös klassikoita ja 
vastaa entistä tiedostavamman kuluttajakun-
nan vaatimuksiin. 

– On hienoa huomata, että suomalaiset 
asiakkaat ovat yhä valveutuneempia ja vaa-
tivat laadun lisäksi myös eettistä tuotantoa, 
Lönnberg päättää.

Intohimo 
laadukkaisiin 
tuotteisiin ja 
tyytyväisiin 
asiakkaisiin.

Miten löydän uusia 
ja mielenkiintoisia 
tuotteita?
Norexin ratkaisu
• Laaja valikoima
• Aktiivinen uudistuminen
• Aloitekyky ja uudet ideat

Miten varmistan, 
että saan asiakkaani 
ostamaan tuotteita?
Norexin ratkaisu
• Tuotekoulutukset
• Erikoisosaaminen
• Markkinointi myyntisi tueksi

MAINOS

Maahantuojan pitää 
tuntea asiakkaansa 
vaatimukset ja osata 

täsmäsuositella tälle sopivia 
tuotteita. Erityisen tärkeää tämä 
on rinnebaarimme kaltaisissa 
sesonkipaikoissa.

Norexin kanssa homma toimii. 
Kun heidän valikoimiinsa saapuu 
jotain konseptiimme sopivaa, 
saamme tietää siitä saman tien. 
Norexin tuotteissa myös hinta-
laatusuhde on kohdallaan ja tavaran 
saaminen on helppoa. Suosittelen!” 

Jarno Kosonen
Ravintolapäällikkö, Café & Bar Kota, Levi 
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Norex Selected  
Brands 
• 47 tuottajaa 18 maasta 
• 382 tuotenimikettä
• 2 toimistoa (Espoo ja Oulu)  
 sekä läpi Suomen palveleva  
 myynti
• 18 työntekijää, joiden joukossa  
 sommelier, tuotekouluttaja ja   
 baarimestari
• Liikevaihto yli 24,5 milj. euroa   
 (2016); kasvua 20 % vuosina  
 2011–2016
• Liikevaihdon jakauma: 75 % viinit,   
 20 % väkevät, 5 % muut

www.norex.fi

Posting in 
partner blogs

Use as a  
brochure

Publication in  
Shaker magazine

Excerpt in  
a newsletter

Use on the 
company's own 
media channels

Ideas,  
recipes and 

useful things 
for work!

Prices  
starting at

3,500€
Price includes content 

producer work and  
layout design.

spread + VAT

Publication 
content co-operation 
shakerlehti.fi


