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ENEMMÄN KUIN LEHTI.

E R I KO 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

Hyödynnä
uutuuspalsta!
400 € / julkaisu

2021

LEVIKKI

12000

MEDIATIEDOT

KOHDERYHMÄNÄ
ANNISKELUALAN
AMMATTILAISET

Shakerin avulla
tavoitat koko Suomen
anniskelualan

4x

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

VUODESSA

AIKATAULUT

1 2 3 4
BISNES

ILMIÖT

PALVELU

OMA URA

Ilmestyy
18.2.
Aineisto
26.1.

Ilmestyy
6.5.
Aineisto
9.4.

Ilmestyy
9.9.
Aineisto
19.8.

Ilmestyy
4.11.
Aineisto
14.10.

Hyödynnä monikanavaisuus ja
valjasta koko Shaker käyttöösi!
Mainospaikka uutiskirjeessä, kumppaniblogi, banneri, podcast ja vlogi Shakerin
kotisivuilla ja julkaisu sosiaalisen median kanavissa antaa ihan uusia mahdollisuuksia.
Osuva ja ajankohtainen sisältö julkaistuna siellä missä asiakkaatkin ovat.

Uutta!

• Kumppaniblogi, alkaen 750 €
• Uutiskirje, 650 € /julkaisu
• Bannerit, alkaen 800 €

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

Myös PRO, Evento Awards, koulutukset ja seminaarit tarvitsevat
kumppanuuksia. Kiinnostuitko? Meillä on myös hyviä tuottajia takataskussa.
Jos tarvitset kirjoitusapua, autamme mielellämme.

Advertoriaali – yksi sisältö, monta kanavaa

Hinta alk.

3500€

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.
MAINOS

MAINOS

ERILAINEN KONJAKKI:
LARSEN

Nosto
uutiskirjeessä

Hinta sis.
sisällöntuottajan
työn ja ulkoasun
suunnittelun.

2020-luvun konjakkibrändi on utelias uutta kohtaan ja avoin menneisyydestään,
katsoo valoisasti tulevaan ja tukee raikkaita, hedelmäisiä makuja tuoreissa cocktaileissa.
Uusin Larsen-konjakki syntyi yhteistyössä Tomi Björckin kanssa.
Altian Global Brand Ambassador Mikael
Karttunen povaa vuosikaudet jyllänneelle
retrovillitykselle loppua. Aromaattisuuden ja
katkeruuden vastareaktiona nousevat pitkät,
raikkaat juomat, joissa korostuvat valo, väri,
raikkaus ja simppeli hedelmäisyys, Karttunen
ennustaa.
Konjakki on yksi ensimmäisistä cocktailraakaaineista. 1800-luvulla se näyttäytyi sille
totutussa ympäristössä, aromaattisissa ja
voimakkaan makuisissa cocktaileissa. Larsen on
poikkeuksellinen konjakki, jonka hedelmäisen
kevyt profiili sopii tuloaan tekevään keveämpään
juomatrendiin.
– Konjakin nauttiminen ei ole enää
sidottu tummasävyisiin, maskuliinisiin, joskus
pompööseihinkin kulisseihin tai avecina kahvin
kanssa.

Larsen – konjakki jonka tarina on läpinäkyvä
Larsen on saanut nimensä norjalaiselta
seikkailijalta Jens Reidar Larsenilta, joka päätyi
sattumien kautta perustamaan konjakkitalon
Ranskaan vuonna 1926. Hän oli matkalla
Amerikkaan, kun alus haaksirikkoutui Bordeaux’n
edustalla. Hän löysi Ranskasta naisen ja
intohimon: konjakin valmistuksen.
Larsenia voi luonnehtia rämäpäiseksi
seikkailijaksi, ja myös konjakintekijänä hänen
toimintansa oli alusta asti rajoja koettelevaa.
Hän loi uniikin tyylin ja pyrki kaikissa vaiheissa
säilyttämään viinin hedelmäisyyden ja raikkauden.
– Larsen tavoitteli keveyttä ja raikkautta.
Tislaus ilman hiivasakkaa korostaa tisleen
hedelmäisyyttä. Myös Larsenin käyttämä
Tronçais’n tammi vaikuttaa lopputulokseen, joka
on vähemmän tanniininen, Karttunen kertoo.
Rohkeus toteuttaa omaa näkemystä kantaa

Larsenin tuotteita tähän päivään. Kellarimestari
David Croîzet jatkaa poikkeuksellisen konjakkitalon tarinaa. Hän kertoo avoimesti työtavoistaan
ja tuotantoprosessista ja murtaa samalla
konjakintuotantoon liittyviä myyttejä.
Kellarimestarin hyppysissä on koko prosessi
pellolta asti, ja käsitys siitä, mihin tynnyriin ja
sekoitteeseen rypäleet päätyvät, syntyy jo tarhalla,
Karttunen kertoo.
Kellari täynnä herkkuja
Konjakki on lähes aina sekoite. Koska raakaaineen laatu ja tisleen maku vaihtelevat vuosittain,
tarvitaan tasalaatuisuuden varmistamiseksi taiten
tehty sekoitus.
Sekoitteen ytimessä on motherblend, 50 000
litran sammioissa lepäävä tislesekoitus. Lopputuotteet syntyvät varioiden motherblendejä,
joita on eri ikäluokituksille kullekin omansa.

Hyödyntäminen
yrityksen oman
median kanavissa

Tässä vaiheessa kellarimestari valikoi eri ikäisiä
tynnyreitä eri sekoitteisiin. Hän tuntee kellarinsa
ominaisuudet yksityiskohtaisesti. Hän osaa sijoittaa
tietyn tyylin tisleet oikeanlaisiin tynnyreihin, ja
tynnyreistä kaikkein vanhimmat hän tuntee kuin
omat taskunsa, jotta voi tehdä tuotteita, joissa
niiden erikoinen luonne pääsee esiin.
– Lisätisleitä käytetään motherblendin
tukena. Systeemi takaa tasalaatuisuuden, sillä
brändin tasainen laatu on ensiarvoisen tärkeää.
Konjakinteko onkin enemmän tiedettä ja laskentaa
kuin romanttiset myytit antavat ymmärtää.
Perustajan kellaria on konjakintekijän paratiisi
täynnä herkkuja. Vanhimmat tisleet on siirretty
tynnyreistä koripulloihin, joilla on monta nimeä:
demi-john tai bon bon. Bon bon tarkoittaa vapaasti
käännettynä karamellia.
– Kun tuote on kypsynyt optimiin, saadaan
kehitys pysäytettyä siirtämällä tisle lasipulloon.
Vielä kun lisätään tiivis korkki, se säilyy
muuttumattomana, Karttunen kuvailee.
Kellarin aarteiden aromeista pääsee perille
maistelemalla esimerkiksi XO-pullotteita.
– Iäkkäät tisleet ovat hyvin intensiivisiä, ja niitä
käytetään spesiaalipullotteissa pieninä mausteaineina, Karttunen kertoo.
Uutta: Larsen VSOP Tomi Björck
Limited Edition
Larsen on myös innovatiivinen ja hetkessä kiinni.
Larsenin kehittämä uusi tapa paahtaa tynnyrit,

ällikällä lyötyjä, sillä niistä löytyi erilaisissa
suhteissa sichuaninpippurin ominaisuuksia
sulautettuna täydellisesti Larsenille
tyypilliseen hedelmäisyyteen, Karttunen kertaa
tuotekehitysprosessia.
Tomi Björckille kuului kunnia valita, millainen
sekoitus parhaiten kuvastaisi hänen näkemystään
aasialaisvaikutteisesta Larsen-konjakista. Björck
ja Croîzet löysivät helposti yhteisen sävelen
parhaan sekoituksen suhteen, ja täysin uniikki
Larsen VSOP Tomi Björck Limited Edition oli
syntynyt.

SANYA CHAI

CAPE VERDE

40 ml
5 ml
15 ml
2
1

40 ml

30 ml
10 ml
40 ml

Larsen VS
Mezcalia
agavesiirappia
limelohkoa
passionhedelmä

Larsen VSOP Tomi Björck
Limited Edition
litsimehua
Gunpowder Green tea -siirappia
limen mehu
tuoretta korianteria
4 siivua tuoretta inkivääriä
Fentiman’s Rose Lemonade
30 ml
20 ml
1/2

Murskaa inkivääri kevyesti nesteiden kanssa
(poislukien limonadi) ravistimessa. Lisää
tuore korianteri ja ravista voimakkaasti
jääkuutioiden kanssa. Tuplasiivilöi teekuppiin
tai tarjoilukannuun, josta vieraat voivat kaataa
juomaa itselleen haluamassaan tahdissa.
Pidennä Fentiman’s Rose Lemonadella ja
koristele inkiväärillä ja korianterilla.

Julkaisu
Shakerlehdessä

Kevyt ja monikäyttöinen
konjakki
Larsen taipuu laajaan käyttöön ja pyrkii ravistelemaan perinteistä konjakin olemusta.
Makuprofiililtaan kevyt, helposti lähestyttävä
konjakki voi toimia baarissa kuin talon viini, joko
seurustelujuomana sellaisenaan tai raikkaiden
cocktailien pohjana.
– Larsenin profiili sopii tämänhetkiseen
trendiin. Se nuorentaa koko kategorian imagoa ja
vastaa nuorten kuluttajien toiveisiin. Nuoret juovat
juomia, jotka ovat laadukkaita, merkityksellisiä ja
jäljitettäviä.
Larsenin tarina on vastuullisuuden ja laadun
takeena: se on läpinäkyvä kertomus käsityöstä
tarhalta kellariin.
– Avoimuus on kaiken craftin suosion
taustalla, Karttunen summaa.

MAYAHUEL

Murskaa lime nesteiden kanssa
hillopurkissa. Lisää passionhedelmän
hedelmäliha ja siemenet.
Lisää jäämurska ja sekoita
Swizzle Stickillä. Täytä purkki
jäämurskalla ja koristele limenkuorella ja paperipillillä.

Postaus
kumppaniblogissa

jossa toistuvat vuorotellen höyrytys ja paahto,
päästää paahdon syvälle puuhun polttamatta
sisäpintaa. Käyttövalmis tynnyri luovuttaa
enemmän ja nopeammin paahdetun puun
aromia, näin iäkkään konjakin aromit saavutetaan
lyhyemmässä kypsytyksessä. Tynnyri-innovaatiota
on toistaiseksi käytetty vain erikoispullotteissa,
joista esimerkkinä erinomaisen vastaanoton
saanut Larsen Cooper’s Selection Double Toasted
VSOP #1. Pääasiassa Larsen käyttää edelleen
perinteistä, vähän paahdettua tammea, jossa
syntyy raikas, elegantti ja kevyt lopputuote.
Uusin innovaatio Larsenin valikoimassa on
huippukokki Tomi Björckin kanssa yhteistyössä
suunniteltu konjakki.
– Suunnittelu lähti siitä, että keskustelimme
Tomi Björckin kanssa hänen suhteestaan
konjakkiin ja toiveistaan nimikkokonjakkinsa
makuprofiilin suhteen, Mikael Karttunen kertoo.
Björck löysi inspiraation aasialaisesta keittiöstä
ja toivoi, että yksi hänen lempimausteistaan,
sichuaninpippuri, tulisi esiin konjakissa. Toive oli
iso haaste Larsenin tuotantotiimille, sillä konjakin
maun on tultava pelkästään tynnyreistä löytyvistä
makuyhdistelmistä, konjakkilainsäädäntö ei salli
konjakin maustamista.
Kellarimestari David Croîzet keksi hakea
sichuaninpippurille ominaista sitruksisuutta ja
aniksisuutta poikkeuksellisista vanhoista tisleistä.
– Kun pääsimme maistamaan Croîzet’n
luomia uniikkeja sekoitteita, olimme täysin

10 ml

Julkaisu
sisältöyhteistyönä
shakerlehti.fi

Larsen XO
De Kuyper Apricot Brandya
Rooibos-punapensasuutejuomaa
sokerilientä
kanelitankoa
minttua

Valmista Rooibos-juoma ja anna
sen jäähtyä. Mittaa kaikki ainekset
ravistimeen ja ravista voimakkaasti
jäiden kera. Tuplasiivilöi savikulhoon. Koristele murskatulla
kanelitangolla, mintunoksalla ja
appelsiinin kuoripalalla.

Käyttö
esitteenä

TEKNISET TIEDOT

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

460 × 297 mm

3 500 €

Lehden koko: 230 × 297 mm

Sidonta: liimaselkä

1/1 s. tekstissä

230 × 297 mm

2 500 €

Rasteritiheys: 60 linjaa

Profiili: ISOcoated_v2_bas.ICC

1/1 s. 2. kansi

230 × 297 mm

2 500 €

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 €

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

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
facebook.com/shakerlehti

shakerlehti

Anja Moilanen, myyntipäällikkö ....................................................... 040 537 4272
Nina Harlin, liiketoimintajohtaja ....................................................... 0400 629 400
Heli Koivuniemi, päätoimittaja ......................................................... 0400 133 955
Sähköposti etunimi.sukunimi@aromilehti.fi
Kustantaja Mediatalo Keskisuomalainen / Aikakauslehtiryhmä, Omnipress oy

Yhteistyössä
FBSK:n kanssa

Kannen kuva: Mika Levälampi

IDEOITA,
RESEPTEJÄ,
HYÖTYÄ
TYÖHÖN!

aukeama + alv.

