TAVOITA TEHOKKAASTI AMERIKANAUTOHARRASTAJAT!
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MIKÄ LEHTI?

AMERIKAN RAUTA – LEHTI AMERIKANAUTOHARRASTAJILLE

Rakkaudesta Rautaan!
Amerikan Rauta on lehti kaikille, joille amerikkalaiset ajopelit ja niiden
rakentelu ei ole vain harrastus vaan elämäntapa. Lehti käsittelee jenkkiharrastekenttää tämän päivän näkökulmasta unohtamatta tapahtumien ja cruisingien merkittävää roolia.
Esittelyt kattavat niin amerikkalaiset autot kuin moottoripyörätkin laidasta laitaan, tyylisuuntaan katsomatta. Pääroolin saa kuitenkin huippuentisöityjen museoklassikoiden sijaan kalusto, joka on tavallisen ihmisen ulottuvilla.
Lehden tekijät kuvastavat hyvin kohderyhmää sikäli, että mukana on
niin 60-, 70- ja 80-luvulla syntyneitä, niin viimeistellymmän kuin raaemmankin rakentelun ystäviä ja useimmilla on monta harrasteautoa. Tekijät
ovat itse kaikki aktiivisia harrastajia, joiden omilta pihoilta löytyy laitteita
rodeista muskeleihin ja pick-upeista Harrikoihin.
Amerikan Rauta esitteleekin säännöllisesti myös tekijöiden omia projekteja – lehteä tehdään henkilökohtaisella otteella, tavallisen harrastajan
näkökulmasta.
Koska meille se ei ole vain kulkuväline.

Tomi Eronen, Päätoimittaja
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JAKELU & LEVIKKI

Niille, joille amerikkalaiset ajopelit
ja niiden rakentelu ei ole vain
harrastus vaan elämäntapa!
JAKELU
Vuonna 2023 l ehden peruspainosmäärä on 15 000 kappaletta, joka
menee tilaajille sekä myyntiin noin 3 000 Lehtipisteeseen kautta
maan. Jakelun hoitaa Lehtipiste Oy.

LEVIKKI
Levikkimme on noin 10 000 kappaletta per ilmestynyt numero
ja tavoitamme noin 45 000 lukijaa.

KOTIMAISTA JA EKOLOGISTA
Kotimaista sisältöä, suomalaiselle paperille painettuna. Lisäksi lehden
paperi sekä tuotantoprosessi ovat sertifioidusti ympäristöystävällisiä

MAINOSTA MEILLÄ!

Niille, joille amerikkalaiset ajopelit
ja niiden rakentelu ei ole vain
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KOHDERYHMÄSSÄ
KOROSTUVAT TEKIJÄT:

MIKSI AMERIKAN RAUTA
TOIMII MAINOSKANAVANA?

•
•
•
•

• Viesti esitetään kohderyhmää
kiinnostavien aihealueiden
yhteydessä
• Huomioarvo erittäin suuri
• Arvioitu lehden lukuaika
75 minuuttia

Mies 18–45 vuotta
Ammatillinen koulutus
Hyvin toimeen tuleva
Asuu pienemmällä paikka
kunnalla omakotitalossa

HINNAT &
AIKATAULUT

ILMOITUSHINNAT

AIKATAULU

TEKNISET TIEDOT

Koko

Hinta

Lehti

Aineisto pvm.

Ilmestyy

Teema

2/1 (aukeama)

2.590 €

1/2023

9.12.2022

12.1.2023

1/1 (takasivu)

1.890 €

2/2023

3.2.2023

23.2.2023

1/1

1.290 €

3/2023

10.3.2023

30.3.2023

HRRS, ACS

1/2

890 €

4/2023

14.4.2023

4.5.2023

Classic Motor Show

1/4

490 €

5/2023

26.5.2023

15.6.2023

1/6

315 €

6/2023

1.8.2023

24.8.2023

1/12

200 €

7/2023

8.9.2023

28.9.2023

8/2023
3.11.2023
Määräpaikat: +10 %
Vuosisopimusalennus: -30 %
Mainostoimistoalennus: -10 %
Hintoihin lisätään alv. Pidätämme oikeudet muutoksiin.

23.11.2023

Lehden koko: A4 (210 x 297 mm)
Sidonta: Liimattu
Painomenetelmä: Heatset
Painopaikka: PGM
Aineistot: materiaali@amerikanrauta.fi
Peruutukset: Peruutukset tulee tehdä kolme
viikkoa ennen ilmestymispäivää. Tämän jälkeen
tehdyistä peruutuksista veloitamme hinnaston
mukaisen ilmoitushinnan.
Reklamaatiot: Reklamaatiot tulee tehdä kahdeksan
päivän kuluessa ilmoituksen julkaisemisesta.
Kustantajan vastuu rajoittuu ilmoitushintaan.
Pidätämme oikeuden muutoksiin.

ILMOITUSKOOT

BANNERIT

Aukeama
420 x 297 mm

Koko sivu
210 x 297 mm

1/2 pysty
101 x 297 mm

1/2 vaaka
210 x 147 mm

(+ 5 mm leikkausvara)

(+ 5 mm leikkausvara)

(+ 5 mm leikkausvara)

(+ 5 mm leikkausvara)

1/3 pysty
63 x 287 mm

1/3 vaaka
195 x 94 mm

Koko

Hinta

300 px × 250 px

30 € / 1000 näyttöä

980 px × 400 px

50 € / 1000 näyttöä

HUOMIOITAVAA
MAINOSTEN
VALMISTUKSESSA:
ICC-profiili:
Kansisivut: ISO Coated v2
Sisäsivut: ISO Coated v2 300%

1/4 pysty
96 x 142

1/4 vaaka
195 x 69 mm

1/6 pysty
63 x 142

1/6 vaaka
129 x 69 mm

1/12
63 x 69 mm

Takasivu
210 x 297 mm
(+ 5 mm leikkausvara)

Liitteet sopimuksen mukaan
Pyydä lisätietoja
ja tarjous!

Leikkausvara: Leikkausmerkit eivät ole
välttämättömiä. Leikkausvaran voi jättää
pois 1/4 ja pienemmistä mainoksista.

KUSTANTAJA

Kustantaja

Viipalemediat Oy on vakavarainen suomalaisomistuksessa oleva yritys. Muita tuotteita ovat Koneurakointi, Vanhat Koneet, Klassikot ja Amerikan Rauta. Lehtien ohella
valikoimastamme löytyy kotimaista kirjatuotantoa moneen lähtöön. Kaikki ovat myydyimpiä omissa segmenteissään – eli osaamme tehdä kiinnostavia lehtiä ja kirjoja!

Amerikan Rauta

Klassikot

Koneurakointi

Raskas Kalusto

Rakkaudesta rautaan

Autoilun ajankuvaa

Raudanluja ammattijulkaisu

Alan johtava ammattilehti

Amerikan Rauta on lehti kaikille, joille amerikkalaiset ajopelit ja
niiden rakentelu ei ole vain harrastus, vaan elämäntapa. Lehti
käsittelee jenkkiharrastekenttää tämän päivän näkökulmasta
unohtamatta tapahtumien ja cruisingien merkittävää roolia.

Klassikot on aikakauslehti, joka sisältää juttuja 1950–1980-lukujen autoista ja entisöintiprojekteista, tapahtumareportaaseja, ohjeita ja vinkkejä oman auton kunnostamiseen
sekä saman aikakauden klassikkomoottoripyöriä ja mopoja.

Koneurakointi on uusi ja reilusti erilainen ammattilehti, joka
on suunnattu alan yrittäjille ja ammattilaisille. Lehden sivuilta löydät tuoreet uutiset, koneuutuudet sekä paljon hyödyllistä tietoa itse koneista, työmenetelmistä ja alan osaajista.

Raskas Kalusto kertoo lukijalleen alan arjesta sellaisena kuin
työn tekijä sen näkee ja kokee. Lisäksi se tarjoaa hyödyllistä tietoa uutuustuotteista koeajojen ja uutisten muodossa,
sekä viihdyttää esittelemällä alan kalustoa.

www.amerikanrauta.ﬁ

www.klassikot.ﬁ

www.koneurakointi.ﬁ

www.raskaskalusto.ﬁ

Vanhat Koneet
Rautaista luettavaa

Viipalemediat Oy
Tiilitehtaankatu 47, PL 350, 65101 Vaasa
Puh. 06 2810 100 • Y-tunnus: 1072207-4 • www.viipalemediat.fi

Vanhat Koneet on uudenlainen aikakauslehti koneharrastajille. Esittelemme traktoreita, maansiirtokoneita, kuljetus-,
auraus- ja maaurakointikalustoa. Kerromme myös menneiden vuosikymmenien työtavoista ja ilmiöistä.

www.vanhatkoneet.ﬁ

YHTEYSTIEDOT

OTA YHTEYTTÄ!
SUUNNITELLAAN TEILLE TOIMIVA
JA KILPAILUKYKYINEN KAMPANJA!
ILMOITUSMYYNTI
Peppe Haapala
gsm 050 4147 559 • peppe.haapala@amerikanrauta.fi
Susanne Ripsomaa
gsm 050 4147 553 • susanne.ripsomaa@amerikanrauta.fi
Ari Isosomppi
gsm 0500 862 383 • ari.isosomppi@amerikanrauta.fi

TOIMITUS
Päätoimittaja:
Tomi Eronen
Toimitus:
Olli Lehtinen, Tuukka Erkkilä
Tuotanto:
Sari Mantila
Sähköiset osoitteet: Henkilöt: etunimi.sukunimi@amerikanrauta.fi
Myynti: myynti@amerikanrauta.fi • Ilmoitusaineistot: materiaali@amerikanrauta.fi
Lehdistötiedotteet ja toimituksellinen aineisto: toimitus@amerikanrauta.fi
www.amerikanrauta.fi • facebook.com/amerikanrautalehti

www.amerikanrauta.fi

