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Kellolehden kuvaus

Kellolehti on Suomen ensimmäinen kaupallinen erikoislehti joka on painettu suomeksi. Jo ensimmäinen julkaisu myytiin loppuun Lehtipisteistä.
Sittemmin irtopainosmyynnin lisäksi meillä on vakaa ja mittava tilaajakanta. Vuosi 2018 oli merkittävä koska laajenimme Viroon suomenkielisenä ja Saksaan saksankielisenä julkaisuina. Saksassa jakelijallamme,
IPS-Gruppella, on peräti 110.000 jakelupistettä.
Kellolehti etsii jatkuvasti uusia potentiaalisia markkinoita ja lähitulevaisuudessa laajenemme Ruotsiin ja Tanskaan sekä myöhemmin Espanjaan,
Ranskaan että Italiaan. Jo pelkästään Suomen, Ruotsin ja Tanskan yhteenlaskettu painosmäärä, yli 80 000 kopiota, tekee meistä maailman suurimman kello-lifestyleen keskittyvän lehden. Kellolehti kertoo nimensä mukaisesti kellomaailmasta ja siihen liittyvästä lifestylestä unohtamatta koruja, kyniä, pukeutumista, laadukasta ruokaa ja juomaa sekä palveluelämyksiä.

Kellolehden moderni ulkoasu ja laajat artikkelit tarjoavat loistavan alustan niin mainostajille kuin lukijoillekin. Suomessa Kellolehti on myynnissä yli tuhannessa Lehtipisteen myyntipaikassa kuten
esimerkiksi Akateemisessa Kirjakaupassa, R-Kioski-ketjussa, Citymarketeissa ja Prismoissa. Suomenkielinen painoksemme on n. 20 000 kopiota per julkaisu. Sosiaalisen median kanavamme ovat mainostajien käytössä ja tämä tarjotaan lisäpalveluna ilman eri veloitusta. Mainostajat
saavat parhaan mahdollisimman kombinaation, joka tavoittaa lehtemme
tarjoaman ydinkohderyhmän. Se koostuu erittäin hyvin toimeentulevista 30–55-vuotiaista miehistä ja lisättäköön, että lehtemme lukijoista 28 %
on naisia. Vuosi 2019 tuo myös mukanaan lehtemme ilmestymisen internet-versiona.
Teimme tutkimuksen, josta selvisi, että lukijoistamme 72 % on miehiä ja 28 % naisia. 64 %
asuu omistusasunnossa. 84 % on ostanut kuluvana vuonna tai tulee ostamaan uuden auton kuluvan vuoden aikana. 92 % tulee ostamaan yhden tai useamman kellon kuluvan vuoden aikana. Suurin osa (71 %) asuu avo- tai avioliitossa.
Tutkimukseen osallistujista 48 % oli tilannut
Kellolehden kotiin. 98 % piti Kellolehteä laadukkaana tai erittäin laadukkaana lehtenä. Tutkimus toteutettiin puhelimitse ja internet-kaavaketta käyttäen.
Kellolehden toimituksellinen profiili koostuu perinteisten ja ei-perinteisten brändiprofiilien, tuotearvioiden,
oppaiden, alan uutisten ja tapahtumien
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yhdistelmien sekä yksilöhaastatteluista kelloteollisuuden tärkeimpien vaikuttajien kanssa. Kellolehti tuo esiin kaikki tuntemasi brändit – sekä
merkkejä joista et todennäköisesti ole kuullutkaan. Trendit, tekniikka ja
design sekä koko kellokulttuuri avautuvat korkealaatuisissa haastatteluissa. Esittelemme tulevia uusia malleja sekä jo lanseerattuja.
Mielenkiintoisten henkilöiden haastattelut ja erilaiset vertailut kuuluvat asiaan kuten myös testit. Ne antavat taustakuvan kelloalan eri toiminnoista ainutlaatuisella tavalla. Vierailemme ylellisillä kellopajoilla ja -tehtailla ja tuomme lukijalle toinen toistaan erilaisempia tapoja käsitellä ja
tehdä rannekelloja. Näytämme myös ylellisyystuotteita, tarvikkeita ja koruja naispuolisille lukijoillemme.

THE NEW FINNISH WATCH MAGAZINE
– SOON IN SWEDEN, DENMARK AND GERMANY
Kellolehden sisältö on kattaus toimittajiemme tekemiä kansainvälisiä artikkeleita kuten myös jokaisessa lehdessä on kunkin ilmestymismaan
omia aiheita. Jokaisessa maassa missä lehti ilmestyy, se tehdään kunkin
maan omalla kielellä.
Kaikki edellämainitut toimituksellisen profiilin tuottamat artikkelit sekä kuluttajaa puhutteleva kiehtova ja tehokas mainonta tekevät Kellolehdestä ainutlaatuisen lifestyle-julkaisun. Tässä ympäristössä jokainen laatubrändi saa arvoisensa kohtelun. Kellolehti on lehti johon palataan yhä
uudelleen eikä se päädy roskapönttöön. Lehden kannet ovat 300-grammaista lakattua mattapintaista kartonkia ja sisäsivut ovat 115-grammaisia.
Jokaisessa lehdessä on liki sata sivua.
Enemmistö suomalaisista maksaa aikakauslehtien (62 %) tilauksista, kertoo Kansallinen Mediatutkimus (KMT) ja tilaustyyppinä painettu lehti on edelleen selvästi suosituin.
KMT seuraa edelleen vuonna 2011 aloitettua trendiä
suomalaisten käyttämistä lukuvälineistä. Mainokseen
palaamiskerroin on keskimäärin 1,6 aikakauslehdissä
kun Kellolehdessä se on 2,8. Kellolehden lukijat ovat
erittäin omistautuneet lehden lukemiseen ja mainokset koetaan lehteen kuuluvina ja
ne luetaan hyvinkin
Kellolehti luetaan
tarkkaan.
Ja mikä upeinta
tarkkaan, sen
mainostajaa ajatellen,
mediaanpalaamismeillä ei tule juurikaan hukkakonkerroin on suuri ja
takteja sekä meillä ei ole kilpailijoita.

se myös säilytetään.
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LEHTI ILMESTYY NELJÄ KERTAA VUODESSA

(Suluissa aineistopäivä)
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Jakelu: Irtonumeromyynti (Rautakirja, Lehtipiste ja hyvin varustetut
ulkomaalaiset erikoislehtipisteet), tilaajat, yhteistyökumppanit ja
Kellolehden VIP-rekisteri.

ILMOITUSHINNAT JA -KOOT

(Hintoihin lisätään alv.)

aukeama....... 3 950 €
1/1-sivu......... 2 650 €
1/2-sivu......... 1 750 €
1/4-sivu ......... 1 050 €
1/8-sivu............610 €
takakansi.......2 990 €
2. kansi ......... 2 750 €
3. kansi ......... 2 750 €
1. aukeama.... 4 500 €
2. aukeama.... 4 500 €

Muut koot sopimuksen mukaan
Määräpaikkalisä + 10 %
Liitteet sopimuksen mukaan
Auktorisoiduille mainos- ja
mediatoimistoille alennus -15 %
1/2 (puolikas sivu)
vaaka
205 х 132,5 mm
+ 5mm
leikkuuvarat
1/2 (puolikas sivu)
pysty
102,5 х 265 mm
+ 5mm leikkuuvarat

2/1 (aukeama)
410 х 265 mm
+ 5mm
leikkuuvarat

1/4 (neliö)
102,5 х 132,5 mm
+ 5mm
leikkuuvarat

1/1 (koko sivu)
205 х 265 mm
+5mm
leikkuuvarat

Takakannen aineisto:
Osoitteelle tarvittava
tila on lehden koko
leveydeltä
30 mm takakannen
yläreunassa.

1/8 (neliö)
102,5 х 66 mm
+ 5mm
leikkuuvarat

1/4 (neljännes sivu)
vaaka
205 х 66 mm
+ 5mm leikkuuvarat
1/4 (neljännes sivu)
pysty
51 х 265 mm
+ 5mm leikkuuvarat

Kellolehti on Suomen
ensimmäinen kaupallinen
kelloalan erikoislehti.

Peruutukset, huomautukset ja reklamaatiot
Kellolehteen varatun ilmoituksen voi peruuttaa 21 vuorokautta ennen aineistopäivää. Aineistopäivän jälkeen peruutetuista varauksista veloitetaan sovittu ilmoitushinta.
Ilmoituksiin liittyvät huomautukset ja reklamaatiot on tehtävä seitsemän vuorokauden
kuluessa julkaisupäivästä. Ilmoitukset pyritään julkaisemaan sovittuina päivinä. Mikäli
ilmoitusta ei voida julkaista (esimerkiksi lakko, tuotannolliset tai ns. force majeure -syyt), lehti
ei vastaa ilmoittajalle mahdollisesti aiheutuvasta vahingosta. Ilmoitusasiakas on vastuussa
mainontansa aiheuttamista mahdollisista vahingoista kolmannelle osapuolelle ja lehdelle.
Laista, asetuksista ja viranomaisten toimenpiteistä aiheutuvat kustannuslisäykset korottavat
hintoja voimaantulohetkestä lähtien. Korotukset koskevat myös jo tehtyjä ilmoitusvarauksia.
Lehden vastuu ilmoituksen poisjäämisestä tai julkaisemisessa tapahtuneesta virheestä
rajoittuu korkeintaan ilmoituksesta jo maksetun summan palauttamiseen. Lehti ei hyvitä
vähäisiä paino-, painatus- tai taittovirheitä, jotka eivät vaikeuta ilmoituksen ymmärtämistä tai
vaikeuta ilmoituksen kaupallista mainosarvoa.
Lehti ei niin ikään vastaa ilmoitukseen tulleesta virheestä, joka johtuu lehdelle toimitetusta puutteellisesta tai virheellisestä aineistosta, epäselvästä käsikirjoituksesta puhelimitse
annetusta ilmoituksesta tai virheestä, joka käy selville ilmoittajalle toimitetusta ja tämän
hyväksymästä vedoksesta.
Laskutukseen liittyvät huomautukset tai reklamaatiot on tehtävä seitsemän päivän
kuluessa laskun päiväyksestä.
Pidätämme oikeudet muutoksiin.

Kysy myös tarjousta mainosliitteistä, advertoriaaleista ja muusta kaupallisesta yhteistyömahdollisuuksista!

TEKNISET TIEDOT
Lehden koko: 205 mm x 265 mm
Leikkausvara: 5 mm
Painomenetelmä: offset-arkkipaino
Väriprofiili: ISO COATED v2 300 % (ECI)
Paperi: Multi Art Gloss 300 g (kansi),
Multi Art Gloss 115 g (sisus)
Viimeistely liimasidonta

AINEISTOVAATIMUKSET JA -TOIMITUSOSOITE
Sähköposti: ilmoitukset@kellolehti.fi
Aineiston nimeäminen: lehden numero ja ilmoittajan nimi
Aineisto: offset-painokelpoinen pdf-formaatti, tiff- tai
eps-muodoissa, fontit sisällytettyinä tai konvertoituina,
värit CMYK-muodossa, linjatiheys vähintään 300 dpi.
Lukijatutkimuksen tulokset: www.kellolehti.fi/mediamyynti

ILMOITUSVARAUKSET:
Puh. 050 351 2230
info@kellolehti.fi
KUSTANTAJA
Kellolehti
Luoteisväylä 4 B
00200 Helsinki
p. 050 351 2230

