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MEDIAKORTTI 2022

 RETKI-LEHTI ON ENTISTÄ SUUREMPI!

R etki on Suomen johtava outdoor-lehti. Sen sivuilla viihtyvät vaeltajat, 
hiihtäjät, pyöräilijät, melojat, kiipeilijät, retkiluistelijat, lumikenkäilijät ja 
seikkailijat. 

Haluamme kehittää suomalaista retkeilykulttuuria yhteistyössä alan 
toimijoiden kanssa. Lehden sivuilla kohtaavat luontoharrastajat, varustevalmistajat, 
maahantuojat, jälleenmyyjät, matkailuyrittäjät ja viranomaistahot. 

Esittelemme ulkoilun kiinnostavimmat tarinat, kohteet ja ihmiset, opastamme uusien 
lajien pariin ja retkikeittiön saloihin. Suositut varustetestimme auttavat kuluttajia 
löytämään itselleen sopivimmat vaatteet ja välineet. 

Retki-lehden lukijat ovat aktiivisia ulkoilun harrastajia, jotka ovat kiinnostuneita uu-
sista tuotteista ja varusteista, ovat valmiita kokeilemaan uusia lajeja ja jotka matkustavat 
paljon kotimaassa ja ulkomailla.

Retki-lehden Facebook-sivu on vilkas retkeiljöiden kohtaamispaikka. 

PETRI LAINE, päätoimittaja

Nro Ilmestyy Varaukset Aineisto

t
1 5.1. 25.11. 10.12.

2 10.2. 8.1. 27.1.

3 17.3. 9.2. 2.3.

4 29.4. 23.3. 10.4.

5–6 10.6. 7.5. 20.5.

7 12.8. 20.6. 20.7.

8 9.9. 10.8. 24.8.

9 14.10. 14.9. 28.9.

10 25.11. 19.10. 3.11.

Julkaisuaikataulu 2022

Some-markkinointi
Retken Facebook-sivu tavoittaa yhdellä 
postauksella jopa 200 000 retkeilystä 
kiinnostunutta. 

Teemme myös videoita Retken 
youtube-kanavalle ja tuotamme 
advertoriaaleja lehteen ja 
nettisivuillemme.

Kysy tarjousta!

Yleiset mainonnan ehdot
Ilmoitusaineiston tulee olla mainonnan sääntöjen, lain 
ja hyvän tavan sekä muiden viranomaismääräysten 
mukaista. Ilmoittaja vastaa siitä, että aineiston 
julkaiseminen tapahtuu kenenkään tekijänoikeutta 
loukkaamatta.

Outdoor Media ei ole vastuussa ilmoituksissa 
mahdollisesti luvatuista eduista tai tarjouksista. 

Virheellinen aineisto
Outdoor Media ei takaa ilmoituksen julkaisemista 
sovittuna ajankohtana mikäli aineisto toimitetaan 
myöhässä tai se on sisällöltään sopimaton tai teknisesti 
toimimaton. Ilmoittajalta veloitetaan aineistoista 
mahdollisesti aiheutuvat ylimääräiset työkustannukset 
taittajan ja kirjapainon hinnastojen mukaisesti. 
Tällaisia töitä voivat olla esimerkiksi kuvankäsittely, 
kansainvälisen ilmoitusaineiston lokalisointi, tekstien 
latominen ja logojen skannaus.

Outdoor Media ei vastaa ilmoittajalle mahdollisesti 
aiheutuvasta vahingosta, mikäli ilmoitusta ei voida 
julkaista tuotannollisen tai toiminnallisen syyn vuoksi 
mukaan lukien force majeure -tilanteet. Outdoor Median 
vastuu rajoittuu enintään ilmoituksen hintaan.

Peruutukset
Peruutus on tehtävä viimeistään kaksi viikkoa ennen 
lehden ilmestymispäivää. Jos peruutus tehdään 
määräajan jälkeen, peritään hinnaston mukainen 
ilmoitushinta.

Ilmoitushinnat
Hinnastohintoihin ei sisälly arvonlisäveroa. Hinnoista 
voidaan myöntää vuosisopimusalennus tai mainos-, 
mediatoimisto- tai suora-asiakaspalkkio. Päällekkäisiä 
alennuksia ei myönnetä. 

Maksuehto
Ilmoituslaskut erääntyvät 14 vuorokauden kuluttua 
laskutuspäivästä. Myöhästyneistä suorituksista 
peritään viivästyskorkoa 8 %.

JULKAISIJA
Outdoor Media Oy 
Pihlajatie 28, 00270 HELSINKI 
y-tunnus 1441340-4 

TOIMITUSJOHTAJA, ILMOITUSMYYNTI 
Veikka Gustafsson 
puh. 050-505 8848 
veikka.gustafsson@outdoormedia.fi

PÄÄTOIMITTAJA, ILMOITUSMYYNTI
Petri Laine  
puh. 040-180 5054
petri.laine@retkilehti.fi 

AINEISTOJEN LÄHETYSOSOITE

aineisto@retkilehti.fi
Liitä viestiin ilmoittajan nimi, ilmoituksen tekijän 
yhteystiedot sekä maininta missä numerossa ilmoitus 
julkaistaan.

AINEISTOVAATIMUKSET 
Korkearesoluutioinen pdf ja InDesign. 

Muissa tapauksissa kysy: 
benjamin.hokkanen@outdoormedia.fi

Lehden koko
230 x 297 mm. 
Marginaalit minimi 5 mm, leikkausvarat 3 mm.

Ilmoituskoot ja -hinnat
Koko Kehyksin   Leikkaukseen     Hinta
2/1   460 x 297 4 500 €
1/1 215 x 282    230 x 297 2 500 €
Takasivu     230 x 262 2 900 €
1/2 vaaka   215 x 136   230 x 143 1 850 €
1/2 pysty     105 x 282    112 x 297 1 850 €
1/3 vaaka 215 x 86  230x 94 1 500 €
1/3 pysty     75 x 282     82 x 297 1 500 €

Retki




