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Honour-Golf on Suomen Golfkentät ry:n lehti golfosakkaille ja kenttäyhtiöiden johdolle. Golfkenttien
omistajina golfosakkaat on kiinnostava kohderyhmä yhteistyökumppaneille, sillä heillä on aikaa ja mahdollisuus
panostaa elämisen laatuun, asumiseen, matkustamiseen sekä varainhoitoon. Lehdessä käsitellään osakkaiden
asioita ja omaisuuden hallintaan sekä omistukseen liittyviä kysymyksiä.
Kohderyhmä: Merkittävä osa golfosakkaista on yli 50-vuotiaita ja golfosakastalouksia on noin 40 000 kpl.
Kaikkiaan golfosakkaita on noin 60 000.
LEHDEN PERUSTIEDOT
• Painosmäärä:
– no 1, 3 ja 4 – 18.000 kpl (SGK:n jäsenkenttien (52) osakastaloudet, 1/talous + alan muut päättäjät)
– no 2 – noin 30.000 kpl (jakelu kaikille golfosakkaille Suomessa, erikoisnumero)
• Lukijamäärä:
– no 1, 3 ja 4 – noin 35.000 golfosakasta ja alan päättäjää
– no 2 – noin 60.000 golfosakasta ja alan päättäjää
Päätoimittaja: Jarmo Turtiainen, Suomen Golfkentät ry:n puheenjohtaja
Julkaisujohtaja/myynti: Jukka Rimpiläinen, Markkinointi-Viestintä JR | jukkarimpi@me.com
Myynti: Ilkka Rokala, Kauppahuone Rokala | Ilkka@rokala.fi | puh. 0400 527 573
Bunkkeriuutiset: Esa Hukkanen | esa.hukkanen@fga.fi | puh. 040 8456 449

HINNASTO JA MYYNTIEHDOT:
Hinnat edellyttävät aineiston toimittamista aikataulussa ja
pyydetyssä muodossa. Korjauksista veloitetaan erikseen.
Ilmoitushinnat lehden numeroissa 1, 3 ja 4:
Aukeaman ilmoitus: 3200,00 – avausaukeama (s. 2-3) .............3700,00
Kokosivun ilmoitus: 1800,00 – 2. kansi ja takakansi ................ 2400,00
Puolen sivun ilmoitus: ................................................................1050,00
Ilmoitushinnat lehden numerossa 2 – SUURJAKELU
– erikoisnumero kaikille osakkaille Suomessa:
Aukeaman ilmoitus: 4200,00 – avausaukeama (s. 2-3) ........... 4700,00
Kokosivun ilmoitus: 2800,00 – 2. kansi ja takakansi ................ 3400,00
Puolen sivun ilmoitus: ............................................................... 2050,00
Advertoriaalit lehden numeroissa 1, 3 ja 4
Tuotamme advertoriaalit, eli toimitukselliset esittelyt yhdessä
asiakkaan kanssa. Advertoriaalit sijoitetaan lehden sisäsivuille.
Kokosivun advertoriaali: .............................................................1600,00
Aukeaman advertoriaali: ........................................................... 2800,00
Neljän sivun advertoriaali: ......................................................... 3600,00

Aineisto-ohjeet:
Offset-painatus, liimasidonta,
painopaikka PunaMusta, Joensuu
Aineistot toimitetaan pdf-muodossa,
CMYK 300 dpi, osoitteella jukkarimpi@me.com.
Yli 10 Mt-tiedostot esim. www.wetransfer.com
Mainosten koot:
Koko sivu: 218 x 280 mm + 5 mm bleedit
Puolen sivun ilmoitus: 218 x 140 mm

Advertoriaalit lehden numerossa 2 – SUURJAKELU
Kokosivun advertoriaali: ............................................................ 2200,00
Aukeaman advertoriaali: ........................................................... 3600,00
Neljän sivun advertoriaali: ......................................................... 4200,00
Liitteet, vuosisopimukset ja määräalennukset neuvotellaan erikseen.
Mainostoimistoalennus 10-15 %. Hintoihin lisätään arvonlisävero 24 %.
Honour-lehden vastuu rajoittuu kaikissa tapauksissa kampanjan hintaan.
Maksuehdot: media- ja mainostoimistot 14 vrk -1 %, 30 päivää netto.
Muut asiakkaat 14 vrk netto.

Lehden numerot, teemat ja aikataulu 2018

Aineistot lehteen

Lehti lukijoilla

No 1: Asuminen, golfasuminen, matkailuautot

10.3. mennessä

29.3.

No 2: Golfmatkailu koti- ja ulkomailla

10.6. mennessä

29.6.

No 3: Terveysliikunta, golfarin talviharjoittelu

9.9. mennessä

28.9.

20.11. mennessä

14.12.

No 4: Lahjanumero; varusteet, välineet, matkat, opetus

Kaikissa numeroissa Kentänhoitajien yhdistyksen Bunkkeriuutiset -sivut.
MUUT SGK-MEDIAT
www.suomengolfkentat.fi
Verkkosivut toimivat ajankohtaisen tiedon jakelukanavana ja
Honour-lehden tärkeimpien artikkeleiden toisena jakelukanavana.
Sivustolta löytyvät jäsenkenttien esittelyt, artikkeliarkistot sekä
palveluhakemisto kenttäyhtiöiden käyttöön.

Facebook-sivut: Suomen Golfkentät ry
Tärkeimmät keskustelunaiheet nostetaan
interaktiiviseen kanavaan.
Erinomainen tapahtumamarkkinoinnin kanava.
• Facebook-näkyvyys Suomen Golfkentät ry:n FB-sivuilla (3 000–
10 000 harrastajaa) – 550,00 (josta 50,00 ostettua näkyvyyttä)

Palveluhakemisto:
Näkyvyys palveluhakemistossa maksaa 150 euroa/vuosi.
Yhteisostotoiminnassa mukana olevat yritykset, SGK-kumppanit ja
Honour-lehden vuosisopimusasiakkaat esitellään veloituksetta.
Hintoihin lisätään alv 24 %
http://www.sgky.fi/palveluhakemisto/palveluhakemistolomake.html

ZEF-arviointikone: Tiedolla johtamisen väline
Kyselyt golfosakkaille, toimitusjohtajille, puheenjohtajille jne.
Testaa onko tuotteellasi tai palvelullasi kysyntää golfin parissa.
Autamme kyselyn tuottamisessa ZEF-työkalulla.
Vastausmäärää saadaan lisättyä lupaamalla palkinto vastaajien
kesken arvottuna.
• 10-20 kysymyksen kysely ja palauteraportit – 1500,00
– asiakasrekisteri (Excell-tiedostona) kiinnostuneista
50,- käsittelymaksulla

Uutiskirjeet: kohdistettua tiedotusta eri vastaanottajaryhmille
• uutiskirjeen tilaajat (500)
• jäsenkenttien toimitusjohtajat ja hallitusten puheenjohtajat (110)
• kenttämestarit (60)
Mainosbanneri (600 x 120 pix) uutiskirjeen
yhteydessä halutulle kohderyhmälle – 150,00
Mainosviesti uutiskirjeen muodossa halutulle
kohderyhmälle – 300,00

Jäsenkenttien verkosto:
Suomen Golfkentät ry:n suurin voimavara
on sen 52 jäsenkentän verkosto.

SGK-MEDIOISSA VIESTISI SAA ARVOISENSA YMPÄRISTÖN!

