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Elämäntapalehti elämisen laatua arvostavalle

Vuosi 2017 on Maaseudun Tulevaisuuden kuukausiliitteen juhlavuosi; Kantri 

täyttää 10 vuotta ja uudistuu sen kunniaksi.

Kantri on lehti, jonka parissa lukija voi palkita itsensä hyvällä omalla het-

kellä. Se kertoo tästä ajasta ja ihmisistä, maaseudun elämästä ja ilmiöistä. 

Lämpimästi, mutta ei lässyttäen. Terävästi, mutta ei ilkeästi.

Siksi Kantrin sisältöön paneudutaan kaikessa rauhassa ja ajan kanssa. Kii-

reettömässä lukukokemuksessa myös ilmoitukset lehden sivuilla huomataan. 

Mainostaja löytää Kantrista laadukkaan ympäristön ja myönteisesti viritty-

neen ostokykyisen kohderyhmän, jonka perheissä ei kaihdeta isojakaan han-

kintoja.

Kantriin tarttuvat kaikkien ikäryhmien naiset ja miehet, ja erityisen innok-

kaasti sitä lukevat nuoret alle 35-vuotiaat naiset. Lukijoiden tyytyväisyys 

lehteen on kasvanut jatkuvasti ja se näkyy myös lukijamäärässä. Kantrilla on 

nyt enemmän lukijoita kuin koskaan, 238 000 (KMT S2015/K2016).

Sellaiselle joukolle brändin kannattaa tehdä itsensä tykö.

Tiivistelmä lukijaprofi ilista
Kantrilla on nyt jo 238 000 lukijaa!

• 238 000 lukijaa

• miehiä 57 %, naisia 43 %

• 73 % lukijoista työikäisiä (18-64 v.)

• 28 %:lla koulutustasona ammattikorkeakoulu- tai korkeakoulu/yliopistotutkinto

• 58 % ansiotyössä

• 33 %:lla budjetti- tai tulosvastuu

• 37 % lukijatalouksista on lapsiperheitä

• 78 % päivittäisostopäättäjiä

• 17 %:lla talouden bruttotulot yli 75 000 €/v

• 85 % asuu omistusasunnossa

• 66 %:lla taloudessa 2 tai useampia autoja

• 64 % talouksista omistaa arvopapereita

• 69 % omistaa metsää; 36 % metsänomistajista omistaa yli 50 hehtaaria

• 39 % asuu omakotitalossa, 38 % maatila-asunnossa = 77 % asuu omassa talossa 

• 69 % asuu maalaiskunnassa tai alle 30 000 asukkaan kaupungissa

• 82 % ilmoittaa harrastuksekseen luonnossa liikkumisen

• 47 % harrasta puutarhanhoitoa

Lähteet: KMT S2015/K2016, Atlas 2015



Ilmoituskoot ja hinnat

Marginaalien sisällä

2/1 aukeama  

496 x 314 mm

   

1/2 aukeama   

496 x 154 mm

1/1 sivu   

2. sivu ja takakansi

235 x 314 mm

 

1/2 sivu pysty  

115 x 314 mm

1/2 sivu vaaka  

235 x 154 mm

1/4 sivu   

113 x 151 mm

1/4 pysty  

56 x 314 mm

1/4 vaaka  

235 x 69 mm

Leikkaukseen asti

520 x 340 mm

+ 5 mm

520 x 169 mm

+ 5 mm

260 x 340 mm

+ 5 mm

127 x 340 mm

+ 5 mm

260 x 169 mm

+ 5 mm

68 x 340 mm

+ 5 mm

260 x 85 mm

+ 5 mm

Aineisto-ohjeet

Aineiston toimitus

Sähköpostilla (alle 10 Mt:n aineistot)

ilmoitus@maaseuduntulevaisuus.fi 

Viite: Kantri nro

Tiedostosiirtona (yli 10 Mt):

Katso ohjeet netistä

http://www.maaseuduntulevaisuus.fi /

mediamyynti

Huom! Leikkaukseen asti meneviin ilmoi-

tuksiin 5 mm:n leikkuuvarat.

Kaikkiin ilmoitushintoihin lisätään voi-

massa oleva arvonlisävero.

Tekniset tiedot

Painopinta-ala

leveys 260 mm, korkeus 340 mm

PDF: 1:1-koossa

Värit: CMYK

Kuvien resoluutio: 200 dpi

Aineiston tallennusmuoto

PDF on valmiin aineiston suositeltava 

tallennusmuoto.

Fontit on sisällytettävä PDF-tiedostoon.

Lähettäessäsi tiedostoa, nimeä se niin, 

että siitä käy ilmi ilmoittaja ja julkaisu-

päivä.

Laita viestiin myös lähettäjän yhteystie-

dot.

10 600 €

6 250 €

6 250 € 

6 850 €

3 400 € 

3 400 € 

2 250 € 

2 250 € 

2 250 €

Vastuu virheistä ja reklamaatiot

Kaikki hyväksytyt ilmoitukset julkaistaan 

sovitussa numerossa ilmoitusmääräyk-

sen mukaisesti. Viestilehdet Oy pidät-

tää oikeuden olla julkaisematta ei-toi-

vomiaan ilmoituksia. Viestilehdet Oy ei 

ole vastuussa ilmoituksissa luvatuista 

eduista. Viestilehdet Oy ei vastaa ilmoit-

tajalle mahdollisesti aiheutuvasta vahin-

gosta, mikäli ilmoitusta ei voida julkaista 

tuotannollisen tai muun toiminnallisen 

syyn vuoksi, lakot mukaan lukien.



Kantria luetaan verkossa joka päivä. 

Aarre Metsä –kohderyhmäpaketti ver-

kossa sisältää uuden aarrelehti.fi -verk-

kopalvelun sekä Maaseudun Tulevaisuu-

den Metsä- ja Kantri-osiot. 

Koot ja hinnat

Paraati

980 x 400 px / skaalautuva / 300 x 300 px

aineisto max 80 kt / hinta CPM 36 €

Jättiboksi

468 x 400 px / skaalautuva / 300 x 300 px

aineisto 40 kt / hinta CPM 18 €

Kantrin ilmestymispäivät ja teemat 2017

Numero

1. Tammikuu

2. Helmikuu

3. Maaliskuu

4. Huhtikuu

5. Toukokuu

6.-7.Kesäkuu-Heinäkuu

8. Elokuu

9. Syyskuu

10. Lokakuu

11. Marraskuu

12. Joulukuu

Ilmestyy

18.1.

15.2.

15.3.

19.4.

17.5.

14.6.

16.8.

13.9.

11.10.

15.11.

13.12.

Varaus

2.1.

30.1.

27.2

3.4.

2.5.

29.5.

31.7.

28.8.

25.9.

30.10.

27.11.

Aineisto

9.1.

6.2.

6.3.

10.4.

8.5.

5.6.

7.8.

4.9.

2.10.

6.11.

4.12.

Teemat

Kantri uudistuu. Vanhasta uutta, uudistutaan, kierrätetään.

Ruoka: ilmastokokki.

 

Talven touhuja. Kotimaan talvimatkailua.

Ohraa ja pienpanimoiden olutta.

 

Kädentaitoja ja käsityöläisiä. Suunnitelmallisuutta kotikeittiöön.

 

Hyvinvointia ja liikuntaa. Lukijakilpailu käynnistyy.

 

Puutarhaa, kesäkukkia ja vihanneksia kasvihuoneesta.

Vanhan talon kunnostusta.

Suuri saunanumero. Romantiikkaa.

Sadonkorjuuta. Uusiin harrastuksiin.

Valot ja tulet syttyvät. Sisustetaan kotia. Lukijakilpailun voittajat.

Kaikenikäiset kohtavat. Vanhukset ja yksinäisyys. 

KANTRI 10 vuotta -juhlanumero, Suomi 100.

Annetaan ja saadaan, tehdään hyvää.

Kokoina myös panoraama, pidennetty 

suurtaulu, tapetti, tikkeri ja tarranurkka. 

Kohdistuslisä +20 %.

Katso tarkemmat ohjeet

www.kantri.fi /mediatiedot

Aineisto-ohjeet

Aineisto kuva- (png, gif ja jpg) tai html5 

-muodossa. Valmiit, tekniset aineistovaa-

timukset täyttävät tiedostot tulee lähet-

tää 2 arkipäivää (erikoismainosmuodot 4 

arkipäivää) ennen kampanjan alkua säh-

köpostitse osoitteeseen:

verkkoaineistot@viestilehdet.fi .

Noudatamme ohjeistuksissa IAB Finlan-

din verkko- ja mobiilimainonnan stan-

dardeja. 

Lisätiedot

Lila Lyyra, 020 413 2576

lila.lyyra@viestilehdet.fi 

Natiivimainonta/Sisältö-
markkinointi

Natiivimainonnalla tuot oman sisältösi 

Aarre Metsän sisään, osuvaan ja mielen-

kiintoiseen mediaympäristöön.

Osana yrityksesi sisältömarkkinointia 

voit tuottaa Aarre Metsään juttuja, kuvia 

ja videoita, ja esittää ne suoraan asiak-

kaillesi mediassa, jossa he jo ovat ja viet-

tävät aikaa. Aarre Metsä Natiivi näkyy 

uudessa aarrelehti.fi :ssä sekä Maaseudun 

Tulevaisuuden Metsä- ja Kantri-osioissa. 

Ohjaus sisältöösi on näiden osioiden etu-

sivulta. Natiivimainonnan hinta on 8 700 

€/4vko. Palvelemme mielellämme myös 

sisällöntuotantoon liittyvissä asioissa. 

Tuotannon kustannukset määräytyvät 

mainonnan toteutuksen mukaan.

Pidätämme oikeuden muutoksiin. Kaik-

kiin hintoihin lisätään arvonlisävero.

Kysy lisää

myyntipäällikkö Taina Malinen 

044 500 5404

taina.malinen@viestilehdet.fi 

Aarre Metsä -kohderyhmä-
paketti


