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SAAVUTTAA 80 000 GOLFARIA
Suomessa on yli 140 000 rekisteröitynyt-
tä golfin harrastajaa. Mediatutkimuksen 
mukaan FORE! saavuttaa heistä 80 000. 
FORE! on alansa edelläkävijä, joka pyrkii 
pois liian vakavasta ja kaavoihin kangis-
tuneesta suhtautumisesta lajiin. Golfia 
harrastetaan siksi, että se on sosiaalinen 
ja loistava ulkoilma laji, sekä erittäin viih-
dyttävää – ja sitä on myös FORE!  

MONIKANAVAINEN GOLF-MEDIA
Laadukas FORE! tarjoaa asiakkaille ko-
konaisvaltaisia mediaratkaisuja. Fyysi-
sen painoksen (20.000kpl) lisäksi FORE!n 
näköislehteä ja nettisivuja luetaan aktii-
visesti. Sosiaalisessa mediassa FORE! 
saavuttaa lajin harrastajia Facebookin, 
Twitterin ja Instragramin avulla.

TAPAHTUMIA
Lehden ja sosiaalisen median lisäksi 
FORE! tarjoaa asiakkaille myös tapah-
tumakokonaisuuden, lehden oman golf-
kiertueen FORE! Fashion Tourin puitteis-
sa. Kiertue käsittää kesän aikana neljä 
osakilpailua ja sitä on tituleerattu haus-
kimmaksi golftapahtumaksi mitä löytyy.

VÄLINEURHEILUA PARHAIMMILLAAN
Teknisten uutuustuote-esittelyiden ohel-
la FORE! esittelee koko golflifestyleä 
laajalla skaalalla. FORE!n jokaisessa 
lehdessä esitellään ajankohtaista golf-
muotia sekä muita lajiin liittyviä tuot-
teita.

TUTTUJA KASVOJA
FORE! esittelee syvähaastatteluissa lajin 
arvostettuja ammattilaisia, mutta henki-
löjutuissa ei ole unohdettu maamme etu-
rivin julkkiksia mailanvarressa. 

MATKAILUA JA VIINEJÄ
Lajiin keskittyvien juttujen lisäksi mu-
kaan on mahdutettu myös viihdyttäviä 
raportteja erilaisista tapahtumista, esit-
telyjä niin kotimaan kuin ulkomaidenkin 
kentistä, tuoreimpia uutisia maailmalta 
ja viiniasiantuntijan juomavinkkejä.

LUKIJA UPPOUTUU
FORE!ssa panostetaan hauskuuden ohella 
laatuun ja visuaalisuuteen. Nuori ja osaava 
toimittajakunta tekee ennakkoluulottomil-
le golfareille lehteä heitä kiinnostavista ai-
heista, heidän omalla kielellään.

FORE! ON SUOMEN VIIHDYTTÄVIN GOLFLEHTI

FORE! tehdään alusta loppuun itse, rakkaudesta lajiin. FORE! ei kangistu vanhoihin  
kaavoihin, vaan kertoo golfista ja sen tulevaisuudesta uudella, tuoreella otteella. 
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TAVOITTAA 80 000 GOLFARIA
Suomessa on yli 140 000 rekisteröitynyttä golfin harrasta-
jaa. Mediatutkimuksen mukaan FORE! saavuttaa heistä 80%. 
FORE! on alansa edelläkävijä, joka pyrkii pois liian vakavas-
ta ja kaavoihin kangistuneesta suhtautumisesta lajiin. Golfia 
pelataan siksi, koska se on sosiaalinen ja loistava ulkoilmalaji, 
sekä  tietenkin siksi, että se on erittäin viihdyttävää – ja sitä 
on myös FORE!  

MONIKANAVAINEN GOLFMEDIA
Laadukas FORE! tarjoaa asiakkaille kokonaisvaltaisia media- 
ratkaisuja. Fyysisen painoksen (20.000kpl) lisäksi FORE!n 
näköislehteä ja nettisivuja luetaan aktiivisesti. Sosiaalisessa 
mediassa FORE! saavuttaa lajin harrastajia Facebookin ja 
Instragramin kautta.

ELÄMYKSELLISIÄ TAPAHTUMIA
Lehden ja sosiaalisen median lisäksi FORE! tarjoaa asiak-
kaille myös tapahtumakokonaisuuden lehden oman golfkier-
tueen, FORE! Fashion Tourin, kautta. Kiertue käsittää kesän 
aikana neljä osakilpailua ja sitä on kutsuttu Suomen  haus-
kimmaksi golftapahtumaksi.

VÄLINEURHEILUA PARHAIMMILLAAN
Teknisten uutuustuote-esittelyiden ohella FORE! esittelee 
koko golfia ja lifestyleä laajalla skaalalla. FORE!n jokaises-
sa lehdessä esitellään ajankohtaista golfmuotia sekä muita 
lajiin liittyviä tuotteita.

TUTTUJA KASVOJA
FORE! esittelee henkilöhaastatteluissa lajin arvostettuja am-
mattilaisia sekä maamme eturivin julkkiksia golfin parissa.

MATKAILUA
Lajiin keskittyvien juttujen lisäksi mukaan on mahdutettu 
myös viihdyttäviä raportteja erilaisista tapahtumista, esit-
telyjä niin kotimaan kuin ulkomaidenkin kentistä sekä tuo-
reimpia uutisia maailmalta.

LUKIJA UPPOUTUU
FORE!ssa panostetaan 
hauskuuden ohella laa-
tuun ja visuaalisuuteen. 
Osaava toimittajakunta 
tekee ennakkoluulotto-
mille golfareille lehteä 
heitä kiinnostavista ai-
heista, heidän omalla 
kielellään.

FORE! ON SUOMEN VIIHDYTTÄVIN GOLFLEHTI
FORE! tehdään alusta loppuun itse, rakkaudesta lajiin. FORE! ei kangistu vanhoihin  

kaavoihin, vaan kertoo golfista ja sen tulevaisuudesta uudella, tuoreella otteella. 
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Kohderyhmä
Kaikki golfia harrastavat ja golfista  
kiinnostuneet nuoret ja aikuiset

Painos
20.000 kpl.

Päätoimittaja
Mikko Suursalmi
mikko.suursalmi@krookmedia.fi

Ilmoitusmyynti
Jerker Krook
jerker.krook@krookmedia.fi
puh. 040 566 3035 

Tekniset tiedot 
Painopinta-ala 210 x 280 mm 
Leikkuuvara: +3mm
Painomenetelmä: offsetrotaatio

Painopaikka
Reusner, Tallinna

Kustantaja
Krookmedia Oy
Nahkahousuntie 5
00210 Helsinki
Puh. (09) 7268 0180
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Ilmestymisaikataulu
Numero   Ilmestyy Aineisto Teema
1 vko 19 23.4. Välineet ja golfmuoti
2 vko 23 215. Kotimaan golf
3 vko 27 18.6. Kesänumero
4 vko 36 20.8. Matkailu

Ilmoituskoot ja -hinnat

Alennukset
Krookmedia myöntää mainos- ja mediatoimisto- sekä 
vuosisopimusalennusta ostojen määrän mukaisesti. 

Ilmoitusvaraus ja sitovuus
Ilmoitukset varataan Krook Medialta joko puhelimitse 
tai kirjallisesti. Krook Media lähettää  jokaisesta 
varauksesta kirjallisen vahvistuksen, jonka jälkeen 
varaus on asiakasta sitova.

Peruutukset
Peruutus on tehtävä viimeistään kaksi viikkoa ennen 
ilmestymispäivää.  Määräajan jälkeen tehdystä 
peruutuksesta veloitetaan aiheutuneesta vahingosta 
50% ilmoituksen hinnasta. Jos varattuun ilmoitukseen 
ei toimiteta aineistoa, eikä sitä ole peruutettu, 
veloitetaan 80% ilmoituksen hinnasta.

Force Majeure
Lehden julkaisuvastuu ilmoituksista rajoittuu 
korkeintaan ilmoitushinnan tapauskohtaiseen 
tarkistamiseen tai ilmoituksen uudelleenjulkaisuun. 

Reklaamaatiot
Huomautukset ja reklamaatiot on tehtävä kirjallisesti 7 
päivän kuluessa ilmoituksen julkaisemisesta.  

Tiedostomuodot
.PDF, .JPG, .TIFF, .EPS Tiedostoihin +3-5mm leikkuuvara. 

Aineistotoimitukset
Sähköpostilla: ilmoitukset@krookmedia.fi 

Postitse: Krookmedia Oy (Fore), Nahkahousuntie 5, 00210 Helsinki

2/1 s.
420 x 280 mm

3.600 EUR

1/1 s. 
210 x 280 mm

2.800 EUR

1/2
210 x 140 mm

1.500 EUR

1/2 s. pysty
105 x 280 mm

1.500 EUR

1/4 s. laatikko
105 x 140 mm

950 EUR

1/4 s. vaaka
210 x 70 mm

950 EUR

1/3 s. pysty
70 x 280 mm

1.150 EUR

MÄÄRÄPAIKAT

1/1 s. takansi
210 x 280 mm

3500 EUR

1. tai 2. aukeama
3.950 EUR
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Foregolf.fi 

Kanava kaikille golfin harrastajille

Tarjoamme lehden ja sivuston yhdistelmänä kokonaisuuden, jossa 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
• FORE!-lehti ilmestyy sivustolla digitaalisena noin 3 viikkoa paperin  

julkaisun jälkeen
• Facebook, Twitter, Instagram

Banneripaikat 

1. Paraatipaikka 200€/vko 2. Perusbanneri 150€/vko 3. Boksi 100€/vko
   Koko 1110 x 168 px     Koko 728 x 90 px    Koko 300 x 200 px


