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Multiple channels, endless possibilities!
Ad placement in a newsletter, partner blog, banner, podcast and vlog on Shaker’s website,
as well as social media posts open a host of new possibilities. Incisive and topical content
published wherever the customers are.
l
l
l

Partner blog, starting 750 €
Banners, starting 800 €
Newsletter, 650 € / post

Highly Effective!
Launching something
new? Use Shaker's New
column to announce it.
Book a space and send
your text and image,
price 500 € + VAT.

Newsletter schedule 2022:
3.1.; 24.1.; 28.2.; 28.3.; 11.4.; 5.5.; 30.5.; 20.6.; 8.8.; 8.9.; 3.10.; 3.11.; 28.11.; 12.12.
In our team we have skilled producers and if needed we are happy to help you with writing.
Just ask!

Advertorial – single content, multiple channels
Would you like to intergrate your advertising message 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.
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MAINOS

Prices starting

3,500€
spread + VAT

Price includes content
producer's work and
layout design.

MAINOS
Mark Bruce

Skotlannin
single malt -viskien

Excerpt
in a
newsletter

moniulotteisuus
yllättää

Posting in
a partner blog

Tamnavulinin tislaamon johtaja
Joanne Reavley on skotlantilaistunut 90-luvulla. Hän on unelmatyössään tislaamolla, mutta rakastaa seutua myös muuten; ulkoilmaelämää ja ratsastamista Pohjois-Skotlannin rannoilla.
Viski on iso osa kulttuuria Skotlannissa, ja Joanne Reavley ihailee intohimoa, jolla viskiä tehdään.
Hänellä on ollut ilo olla osa onnellista viskintekijöiden yhteisöä yli 20
Joanne Reavley
vuotta.
Reavley huomauttaa, että vaikka
Tamnavulin on ollut olemassa 60-luvulta lähtien, brändi on vasta rakentumassa. Vasta niinkin hiljattain kuin vuonna 2016 Tamnavulin lanseerasi
ensimmäisen single malt -viskinsä. Speyside single malt -viskillä haluttiin
tavoittaa sekoiteviskille laadukasta vaihtoehtoa hakevat hintatietoiset kuluttajat ja tarjota uusi vaihtoehto mallasviskeistä kiinnostuneille.
– Juo viskisi! Elämä on liian lyhyt harvinaisuuksien säästelyyn, kuuluu
Reavleyn paras vinkki viskinystäville.
Niille, jotka vielä empivät viskiin tutustumista, hänen vihjeensä on
Tamnavulin: se sopii kokeiluihin cocktaileissa tai sellaisenaan. Viskin
kanssa ei ole sääntöjä, Reavley summaa.
Suomessa kesän alussa lanseerattu Tamnavulin Sherry Cask Edition
Single Malt on helposti lähestyttävä hedelmäinen mallasviski, jossa on
voimaa, rehevyyttä ja moniulotteisuutta. Viski on kypsytetty amerikkalaisesta valkotammesta tehdyissä tynnyreissä ja viimeistelty kolmen erityyppisen sherryn valmistustynnyreissä. Lyhyessä ajassa Ruotsin myydyimmäksi single maltiksi kohonneessa Tamnavulin Sherry Caskissa on erinomainen hinta-laatusuhde.

Juran Brand home manager Mark Bruce on
päätynyt Australiasta Lontoon kautta Juran
saarelle. Hän rakastui saareen välittömästi astuttuaan lautasta maan kamaralle, ja vakuutti
elämänkumppaninsa viidessä minuutissa siitä, että heidän kannattaa muuttaa Juran saarelle. Saarella hän vastaa siitä, että vierailijoiden käynnistä tulee unohtumaton. Ja miksei
tulisi, Jura on ainutlaatuinen paikka. Saarella
on yksi tie, yksi kauppa ja yksi tislaamo. Juran
saarella asuu 212 ihmisen yhteisö, ja tislaamo
on kylän sydämessä. Ei ehkä helpoin paikka
tehdä viskiä, mutta paras, tislaamo arvioi.
Juran 12 YO Single Malt Scotch Whisky on
intensiivinen bourbon-tynnyrissä kypsytetty ja
oloroso-tynnyrissä viimeistelty viski. Kypsytys

Tamnavulin
Sherry Cask
Edition Single Malt
Tarjoile
sellaisenaan tai
cocktailissa

40 ml Jura 10 Years Old
10 ml kahvilikööri
10 ml sokerisiirappia (1:1)
1 annos espressoa
Lasi: martini tai coupette
Koriste: kahvipapuja

luo hunajaista makeutta, josta voi aistia lämpimiä mausteita, banaania, lempeää sitrusta
ja lopuksi tuoreen kahvin ja tumman suklaan
aromeita.

Koriste: sitruunalohko
Kokeile tumman
suklaan kanssa!

thedalmore.com

Content
co-operation
shakerlehti.fi

The Dalmore
15 YO

THE DALMORE

Tamnavulin
Speyside Orchard

Modernia twistiä
Espresso Martiniin!
Nauti ystävien seurassa.

jurawhisky.com

Tarjoile sellaisenaan
tai jäiden kera.
Kokeile oliivien
kanssa!

Whyte & Mackayn portfolion premium-viskien
huippua edustaa The Dalmore. Tynnyrikypsytyksen pioneeri, tislaamomestari Richard Paterson ryhtyi vuosi sitten syksyllä valmistelemaan The Dalmoren The Decades of the Dalmore -sarjan lanseerausta. Sarjaan kuuluu
kuusi single maltia, ja niiden julkaisut on ajoitettu koko vuoden 2021 mitalle. Vuosi 2021 on
Patersonin 50. vuosi Whyte & Mackaylla.
The Dalmore on luonut tynnyrikypsytyksen
avulla ainutlaatuisia, suorastaan ikonisia single malt -viskejä.
The Dalmore 15 on talon tyylin ruumiillistuma. Sen viimeistelyssä on käytetty useita sherrytynnyreitä, muun muassa Apostoles, Amoroso ja Matusalem-olorosotynnyreitä.

50 ml Tamnavulin Sherry Cask
Edition Single Malt
Pidennä suodattamattomalla
omenamehulla

Published
in Shaker
magazine

Espresso Martini

JURA

Tunnetko skotlantilaiset single maltit? Skotlantilaisen single malt -viskin aateliset Tamnavulin,
Jura ja The Dalmore kuuluvat vuonna 1844 perustetun Whyte & Mackayn portfolioon. Nämä single
maltit edustavat erilaisia profiileja keskeisiltä viskialueilta Speysidesta, Jurasta ja Highlandilta ja
tarjoavat ensiluokkaisia elämyksiä erilaisille nautiskelijoille, aloittelijasta hifistelijään.
Whyte & Mackayn menestys perustuu yrittäjähenkisyyteen: Yrittäjyys on yrityksen valmistaman
viskin ytimessä ja heijastuu kaikkialle yrityksen maailmanlaajuisessa verkostossa.

TAMNAVULIN

Use on the
company's own
media channels

Jura 12YO

Tarjoile
sellaisenaan tai
cocktailissa

Use as
a brochure

Richard Paterson

Lisätietoja antaa myyntipäällikkö Marko Timonen.
Saatavilla hyvin varustelluista tukkuliikkeistä, suoratilaukset osoitteesta winetto.com

tamnavulinwhisky.com

TECHNICAL SPECIFICATIONS

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

460 × 297 mm

3,500 €

Magazine size: 230 × 297 mm

Binding: glued

Full page

230 × 297 mm

2,500 €

Raster: 70 lines

Profile: ISOcoated_v2_bas.ICC

Full page 2nd cover

230 × 297 mm

2,500 €

l

Full page back cover

230 x 270 mm

2,800 €

l

Half page – horizontal

230 × 146 mm

1,500 €

l

Half page – vertical

112 × 297 mm

1,500 €

One-third page

75 × 297 mm

1,200 €

Quarter page

93 × 130 mm

1,000 €

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

l
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Copy: ilmoitukset@aromilehti.fi
Please specify name of magazine, issue and advertiser.
Request PDF of copy guidelines.
Cancel advertisements by the magazine's copy date.
Complaints must be made within 14 days of publication.

Circulation 12,000
Subscription 49 € / year
facebook.com/shakerlehti

shakerlehti

Anja Moilanen, Sales Manager........................................................... +358 40 537 4272
Nina Harlin, Director of Media Sales and Relationship Manager......... +358 400 629 400
Outi Tuomivaara, Editor-in-Chief....................................................... +358 44 550 5184
Email firstname.lastname@media.fi
Publisher Mediatalo Keskisuomalainen, Omnipress oy

In co-operation
with FBSK
(Finnish Bartenders and
Supporters Association)

Cover photo: Mika Levälampi

Advertisement for spirits can be published in Shaker magazine if
complying with the Finnish law and instructions from the authorities.

