-tidning
Pientalo ja piha -tidningen är den ända regelbundet distribuerade tidningen för många
finländska människor. Därför är Pientalo ja piha den största livsstil och hushålls tidningen i
Finland – levererat till nästan 1,3 miljon hushåll omkring Finland.
Tryckt tidning är en mycket effektiv marknadsföringskanal. Utseendet, innehållet och annonser är
de som formar en behaglig och nyttig helhet, som intresserar läsarna. Pientalo ja piha -tidning är
byggd så att den är nyttig och trivsam att läsa, både för män och kvinnor. Innehållet följer noggrant
eftertänkt koncept, så att läsarna kan lätt hitta deras favorit spalt.
TEMA:

Underbara och
inspirerande
hem

Utgåva

1/2017
FÖR ALLA
BEHOV:

Utgivning (vecka)

23.3. (vecka 12)
Material 24.2.

Produkts för
alla behov
i olika pris
kategorier
UTE MED EVA:

Eva Wuite’s
kolumn

Småhus doktor: Tillbygget
För alla behov: Badrumsmöbler
Fixare: Nytt garagedörr
H&H: Nu ska vi bada bastu!

Småhus doktor: Fasad

2/2017

20.4. (vecka 16)
Material 17.3.

FIXARE:

Alla slags
småhus
renovering

VILLAS
LÄCKERGOM:

Tema & innehåll

3/2017

Läckra recepter
och tips till
köket

18.5. (vecka 20)
Material 13.4.

För alla behov: Växthus
Fixare: Belysta trappor till sommar stugan
H&H: Allt till utomhuskök

Småhus doktor: Dränering och regnvattensystem
För alla behov: Pool, spabad och badtunnor
Fixare: Vinyl fasad
H&H: Sommar spel och leksaker

10+1:

Tio + ett aktuella
produkt nyheter

4/2017

21.9. (vecka 38)
Material 18.8.

GÖR DET
SJÄLV?

Småhus doktor: Ventilation
För alla behov: Uterum och inglasning
Fixare: Nytt kök
H&H: Utomhusbelysning

Idéer för
gjör-det-själv
människor

TILL HONOM &
HENNE:

Produkt
nyheter till
småhus ägare

5/2017

26.10. (vecka 43)
Material 22.9.

Småhus doktor: När du köper lägenhet
För alla behov: Bastuugnar
Fixare: Badrum renovering
H&H: Sovrummets inredning

SMÅHUS LÄKARE
FORTSÄTTER HANS
UNDERSÖKNINGAR!

Teman och innehåll varierar i varje utgåva och följer småhusets vanliga livscykel. På vintern har vi fokus på
inomhus, på sommaren är vi mer utomhus.
Nyttig innehåll är alltid intressant att läsa. Kanske just det är varför Pientalo ja piha -tidningen läses i
genomsnitt över 30 minuter. Tidningens mångsidig innehåll intresserar både män och kvinnor: 55 % av våra
läsare är kvinnor och 45 % är män.
Pientalo ja piha -tidningen är den största opartisk hushållstidningen i Finland. Det är svårt att nå lika
stor målgrupp kosteffektivt med andra medier. Pientalo ja piha -tidningen är den ända regelbundet
distribuerande tidningen för många finländska människor. Småhusägarna är mycket köpkraftful målgrupp,
och dom behöver ofta nya produkter och tjänster till deras hus och trädgård.

2017 priser och storlek:
Annons

Storlek (bredd x höjd)

Pris (moms 0 %)

Torget

90 x 60 mm

2 900 €

1/4 sida

90 x 125 mm

5 900 €

1/3 sida

70 x 255 mm

7 900 €

1/2 sida (liggande)

185 x 125 mm

10 900 €

1/2 sida (stående)

90 x 255 mm

10 900 €

1/1 sida

205 x 273 mm
+ 5 mm bleeds

19 500 €

2. / 3. omslag

205 x 273 mm
+ 5 mm bleeds

21 500 €

Bakre omslag

205 x 273 mm
+ 5 mm bleeds

22 500 €

2/1 uppslag

410 x 273 mm
+ 5 mm bleeds

35 500 €

Pientalo ja piha
-digitaltidning
Varje utgåva kommer ut också
digitalt! Digitaltidningen är
gratis för konsumenter.

Varje utgåva blir undersökt
Vi gör en Webropol
undersökning av varje
utgåva. Vi mäter läsning och
observering av artiklar och
annonser. Undersökningen är
gratis för annonsörer.

Bilagor och speciella lösningar:
Fråga mera om speciella lösningar av din kontakt person.
Endast hela
utgåva

NITADE BILAGA
är vanligen placerad till
mitt uppslag, men kan
också placeras mellan
omslag och indre ark,
eller mellan arken.
Maximum bredd är 205
mm.

Först hela
utgåva

LIMMAD BILAGA
är placerad
på 3:e sida (på
innehållsförteckningen)
eller på andra arks
första sida före mitten
av tidningen. Maximala
vikt 20 g, storlek 148 x
210 mm (A5).

SPECIELLT!
Endast en per
utgåva.

LIMMAD BILAGA
är placerad inom första
halv av tidningen med
klister. Maximum höjd
10mm högre än tidning
själv.

Producerad i Finland
Pientalo ja piha -tidningen är
nu producerad 100 % i Finland
och är därför belönad med
Nyckelflaggan.

