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EDGE on Ski Sport Finlandin ja Suomen Hiihtokeskusyhdistys, 

SHKY Ry:n virallinen lehti, Se on neljä kertaa vuodessa ilmestyvä 

alppi- ja freestylehiihtoon sekä muuhun lasketteluun että ulkoil-

maelämään keskittynyt korkeatasoinen julkaisu. 

Liiton jäsenlehtenä EDGE tarjoaa näköalapaikan alppilajien 

sisäpiiriin ainoana Suomessa. Lehti valottaa kisalaskijoidemme 

fiiliksiä ja tuntemuksia kauden aikana, kertoo lajien ajankohtaiset 

kuulumiset niin juniori kuin  ammattilaistasolla sekä taustoittaa 

asiantuntevasti  alppi- ja freestylehiihdon tapahtumat.

EDGE on samalla myös aktiivisen ulkonaliikkujan ja vapaa-

ajan laskettelijan lehti. Kohde- ja väline-esittelyt sekä ulkoil-

maelämästä nauttiminen ovat osa lehden rikasta ja hyviä fiiliksiä 

luovaa sisältöä.

EDGEn painos on 15 000 kpl ja lehti lähetetään kotiin maamme 

jokaiselle hiihtoseuran jäsenelle, Ski Sport Finlandin sekä SHKY 

ry:n yhteistyökumppanille, kaikkiin hiihtokeskuksiin sekä lisens-

silaskijalle. 

EDGE jalkautuu kauden aikana alan tapahtumiin kuten Ski Ex-

poon, Levi World Cupiin, Audi Tourille, Haglöfs Suomi Slalomiin 

sekä pienempiin vapaalaskutapahtumiin. Näin saamme arvoka-

sta palautetta lukijoiltamme ja olemme osaltamme mahdollista-

massa onnistuneita tapahtumia.

Lehti on myynnissä kaikissa Lehtipisteissä kautta maan. Tämän 

lisäksi EDGEn sähköinen näköislehti löytyy lehden sivustolta 

www.edgeski.fi muutama viikko ilmestymisen jälkeen. 

EDGE tavoittaa aktiiviset ja ostovoimaiset 25-55-vuotiaat edel-

läkävijät, jotka käyttävät aikaa ja rahaa harrastustensa parissa ja 

luovat ympärilleen positiivista ilmapiiriä.

SUOMALAINEN LASKETTELIJA

Suomen hiihtokeskusyhdistyksen TNS Gallupilla 2013 

teettämän hiihtokeskustutkimuksen mukaan laskettelua 

harrastaa Suomessa noin 1,2 miljoonaa henkilöä. Noin 520 000 

laskee aktiivisesti ja harrastusta on jatkunut keskimäärin 13 

vuoden ajan.

Lasketteluun ja laskettelumatkailuun käytettiin viime kaudella 

noin 410 miljoonaa euroa ja välineisiin sekä asusteisiin noin 

200 miljoonaa euroa. Kotimaan kauden keskimääräinen las-

kettelukertymä on noin 610 miljoonaa euroa. 

ILMOITUSMYYNTI

Jerker Krook

jerker.krook@krookmedia.fi

Puh. 040 566 3035

ILMESTYMISAIKATAULU
Talvi 17/18 Ilm. vko  Aineisto
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INNOSTUMME BRÄNDIEN TARINOISTA

Tunnetut brändit eivät ole tunnettuja sattumal-
ta. Niiden taustalla on aina joku vahva tarina tai 
ideologia. Me autamme brändejä luomaan uusia 

tarinoita uusien kanavien kautta. 

OIKEA VIESTI OIKEALLE 
KOHDERYHMÄLLE

Keskiössämme on kohde-
ryhmälähtöinen viestintä. 
Ydinkohderyhmämme 
muodostavat suomalaiset 
aktiivilaskettelijat ja heidän 
perheensä.



Tekniset tiedot ja aineiston toimitus

PAPERIN LAATU: 80g Luminova, kannet 170g Galerie Art

LEHDEN KOKO: 210 × 280 mm (ilmoituksiin +3mm leikkuuvara)

LEIKKUUVARA: +3mm

SIDONTA: liimasidottu

VÄRIT: 4/4 Cmyk

SKANNAUSRESOLUUTIO: 300 dpi

PAINOS: 15.000 valtakunnallinen.

ILMESTYY: 4 numeroa/vuosi

KIELI: suomi

DIGITAALINEN AINEISTO: PDF (suositeltava), InDesign  

(fontit konvertoituna). Muut ohjelmat: ota yhteys ilmoitusmyyntiin.

AINEISTON TOIMITUS: Maililla: ilmoitukset@krookmedia.fi 

Postitse: Krook Media, Nahkahousuntie 5, 00210 Helsinki

Aineiston mukaan viite: EDGE/ilmestymisnumero ja  

lähettäjän/ilmoituksen vastuuhenkilön yhteystiedot.

2/1 aukeama
420 x 280 mm (+3 mm) 

3.800 EUR

1/1 sivu 
210 x 280 mm (+3 mm) 

2.800 EUR
Takakansi 3.700 EUR

1/2 vaaka
210 x 140 mm 

(+3 mm) 
1.700 EUR

1/2 pysty
105 x 280 mm

(+3 mm) 
1.700 EUR

1/4 laatikko
105 x 140 mm

(+3 mm) 
1.200 EUR

1/4 vaaka
210 x 70 mm

(+3 mm) 
1.200 EUR

Alennukset

2 toistoa - 8 %

3 toistoa -10 %

4 toistoa -15 %

5 toistoa -18 %

Mediatoimistokorvaus -15 %

Ilmoitusvarausten peruutus  

ja vastuut

Ilmoituksen peruminen viisi 

työpäivää ennen ko. lehden 

aineistopäivää. Mikäli ilmoitus 

perutaan tämän jälkeen, veloi-

tamme 50 % ilmoitushinnasta. 

EDGEn vastuu ilmoituksen 

poisjäämisestä  tai julkaisemi-

sessa sattuneesta virheestä 

rajoittuu enimmillä ilmoitus-

hintaan.

TEKNISET TIEDOT
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RAKKAUDESTA LAJIIN

Laskettelu niin kilpa-
rinteillä kuin vuorten 

koskemattomilla puuteri-
kentillä on meille suurinta 
intohimoa. Me tiedämme 

mitä laskettelijan mielessä 
liikkuu ja mitä asioita he 

arvostavat.

EDGE ON MYÖS MUUTA 

KUIN LASKETTELUA

EDGEn lukija harrastaa 

usein myös golfia, kalastus-

ta, veneilyä, maastopyöräi-

lyä tai vaikkapa triathlonia. 

Siksi osa sisällöstämme on 

myös muuta kuin laskette-

lua, sillä intohimoa vaativat 

lajit rikastuttavat toisiaan.

MUISTA 

MEDIAMIX!

TAVOITAT JOPA 100 000 

TOSIHARRASTAJAA



WWW.EDGESKI.FI  

Kanava kaikille laskettelun harrastajille

Tarjoamme lehden ja sivuston yhdistelmänä kokonaisuuden, jos-
sa perinteisen printtijournalismin ja modernin digitaalisen viestinnän 
parhaat puolet yhdistetään nykyaikaiseksi kokonaisuudeksi.

•	 Mahdollisuus nopeisiin uutispäivityksiin ja sisällön jakamiseen
•	 Videoiden jakamiselle oivallinen alusta
•	 Blogimuotoinen, vaihtuva, monipuolinen kirjoittajakunta
•	 Vakiobanneripaikat ja brändätyt sisällöt
•	 EDGE-lehti ilmestyy sivustolla digitaalisena noin 3 viikkoa  

paperin julkaisun jälkeen
•	 Facebook, Twitter, Instagram

BANNERIPAIKAT 

Paraatipaikka 200€/vko
Koko 1110 x 168 px

Jättibanneri  100€/vko
Koko 728 x 90 px

Perusbanneri 100€/vko
Koko 300 x 200 px
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TAVOITA JOPA 100 000 
TOSIHARRASTAJAA

EDGEn mediamix kattaa 
painetun lehden, alan 

tapahtumat sekä oman 
sivuston. Yhdistämällä 

nämä kanavat, tavoitetaan 
jopa 100 000 aktiivista 

silmäparia.


