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Tavoitat Fillarin 
eri medioiden 

kautta yli 100 000 
aktiivista lukijaa 

kuukaudessa!



Fillari on Suomen johtava pyöräi-
lymedia. Painettu lehti ilmestyy 
kuusi kertaa vuodessa ja tavoittaa 
yli 20 000 aktiivista lukijaa. Lehden 
painosmäärä on 8 000–10 000. 
Lehti on luettavissa digitaalisena 
näköisversiona Lehtiluukun 
palvelussa ja mobiililaitteiden 
Fillari-sovelluksesta, joista löytyvät 
myös aiemmat numerot vuodesta 

2007 alkaen. Näköislehdet ovat 
kestotilaajien vapaassa käytössä ja 
muidenkin tilattavissa ja ostettavis-
sa Lehtiluukun palvelussa. 

Fillarin nettisivut fillari-lehti.fi 
ja Fillarifoorumi fillarifoorumi.fi 
tavoittavat jopa yli 100 000 lukijaa 
kuukaudessa.

Toimitus
Päätoimittaja Ilkka Järvimäki  
ilkka.jarvimaki@fillari-lehti.fi  
040 521 3105 

Kustantaja 
100rpm Media Oy
Toimitusjohtaja Markku Pulkkinen 
markku.pulkkinen@fillari-lehti.fi 
040 966 3417

Mediamyynti
Lasse Kankaanpää  
lasse.kankaanpaa@fillari-lehti.fi 
045 899 9929 

Taitto 
Oy Graaf Ab  
info@graaf.fi  
050 382 8157

Paino
Printall AS



PAINETTU LEHTI / DIGITAALINEN NÄKÖISLEHTI

KOKO HINTA (€)

2/1 (A3) 3427,00

Etuaukeama 3650,00

1/1 (A4) 2142,00

Takakansi 2300,00 

1/2 (A5) 1392,00

1/4 834,00

1/8 458,00

	y Määräpaikkalisä +10 % (esimerkiksi 2- ja 3-kansi)
	y Hinnat edellyttävät painovalmista digitaalista aineistoa. 
	y Hintoihin lisätään arvonlisävero 24 %. 
	y Maksuehto: 14 päivää netto. Yliaikakorko määräytyy lain mukaan. 
	y Mediatoimistoalennus 15 % auktorisoiduille mediatoimistoille 

painovalmiista aineistosta. 
	y Pyydä vuosisopimustarjous mediamyynniltämme.
	y Liitteet, muut ilmoituskoot ja luovat ratkaisut (advertoriaalit tms.):  

Pyydä tarjous ilmoitusmyynniltämme.

Ilmoitushinnat ja -koot

* lisäksi leikkuuvara 3 mm

2/1 aukeama 1/1 kokosivu 1/1 takasivu 1/2 sivu 1/4 sivu 1/8 sivu

Koko 420 mm x 297 mm*, 210 mm x 297 mm*, 210 mm x 267 mm* 210 mm x 148 mm*, (vaaka) 
105 mm x 297 mm*, (pysty)

87 mm x 126 mm 87 mm x 60 mm

Hinta 3 427 € 2 142 € 2 300 € 1 392 € 834 € 458 €

Toisto lisää  
mainonnan tehoa. 

Pyydä vuosisopimus
tarjous media
myynniltämme.



PAINETTU LEHTI / DIGITAALINEN NÄKÖISLEHTI

Aineisto
Ensisijaisesti korkearesoluutioi-
nen PDF. Vaihtoehtoisesti JPG- tai 
TIFF-tiedosto. Aineiston mukana 
toimitettava vedos ja tiedot käyte-
tyistä ohjelmista ja tekstityypeistä.

Värinmääritys
CMYK

Resoluutio
300 dpi

Painon väriprofiili
Coated Fogra39

Leikkuvara
3 mm joka suuntaan

Aineiston nimeäminen
Ilmoittaja, lehden numero ja 
aineiston koko, esimerkiksi:  
IlmoittajaX_fillari01–210x297.pdf

Aineiston toimitus
Sähköpostilla osoitteeseen  
lasse.kankaanpaa@fillari-lehti.fi

NUMERO ILMESTYY* VALMIS AINEISTO TEEMA(T)*

1 23.2. 2.2. Ostajan opas

2 20.4. 30.3. Työmatkapyöräily

3 15.6. 24.5. Kesän pyöräilytapahtumat

4 24.8. 3.8. Pyöräilyn trendit ja uudet tuotteet

5 12.10. 21.9. Matkailu kotimaassa ja ulkomailla

6 30.11. 9.11. Talven harjoittelu ja välineet

* Alustavan suunnitelman mukaan. Fillari-lehti pidättää itsellään 
oikeudet muutoksiin teemoissa ja ilmestymispäivissä.

Aineistopäivämäärät 2022

Aineisto-ohjeet

Suunnitel mallisuus 
ja toisto lisäävät 

mainonnan tehoa. Pyydä 
vuosisopimustarjous 
mediamyynnil tämme.



Tuotevalikoima

Nettisivut
Fillari-lehti.fi:n ja fillarifoorumi.fi:n kuukausittainen kävijä-
määrä on 85 000–110 000. 
Huom! Uudistamme nettisivujamme ja ilmoittelemme niiden 
tarjoamista mahdollisuuksita myöhemmin.

Näköislehden erikoispainos
Fillari-lehden yhdestä tai useammasta näköislehdestä on 
mahdollista tuottaa erikoispainos mainostajalle siten, että 
digitaaliseen lehteen lisätään esimerkiksi yksi ilmoitusaukea-
ma ja mainostajan tervehdys alkusivuille. Erikoispainosta voi 
mainostaja jakaa haluamalleen kohderyhmälle ilmoittamalla 
lukemiseen oikeuttavan koodin. Kysy lisää tästä mahdollisuu-
desta mediamyynniltämme.

Sosiaalinen media
Kysy lisää somekanaviemme hyödyntämistavoista tai esitä 
oma kampanjaideasi mediamyynnillemme.

Fillari-sovellus
Fillari-sovellus on mobiililaitteisiin ladattava palvelu, jonka 
kautta kestotilaajat pääsevät esimerkiksi lukemaan näköisleh-
tiä. Luomme uusia palveluita sovellukseen ja päivitämme sen 
toiminnallisuutta ja ulkoasua tulevaisuudessa. Ilmoittajilla on 
mahdollisuus ostaa sovelluksesta tilaa viesteilleen. Kysy lisää 
tästäkin mahdollisuudesta mediamyynniltämme.

DIGITAALISET PALVELUT

Digitaalisissa 
kanavissamme 

voidaan toteuttaa 
luovasti erilaisia 

markkinointi
ideoita.



fillari-lehti.fi
Leveä banneri sivun yläreunassa, näkyy kaikilla 
sivuilla. Koko 720 x 100 pikseliä.  
Hinta 155,00 € / viikko

Muut digitaaliset palvelut 
Pyydä tarjous ja esittely media myynnistämme.

fillarifoorumi.fi
	y Leveä banneri sivun yläosassa, näkyy  

kaikilla sivuilla. Koko 720 x 100 pikseliä.  
Hinta 280,00 € / viikko
	y Leveä banneri sivun alareunassa, näkyy 

kaikilla sivuilla. Koko 720 x 100 pikseliä.  
Hinta 195,00 € / viikko
	y Pieni banneri ylhäällä foorumin logon  

oikealla puolella, näkyy kaikilla sivuilla.  
Koko 250 x 60 pikseliä. Hinta 129,00 € / viikko

Hintoihin lisätään arvonlisävero 24 %.

Hinnat ja koot

Aineisto-ohjeet

DIGITAALISET PALVELUT

	y Bannerin tiedostomuodot: jpg, gif 
tai png-kuvat, sekä animoitu gif. 
Tiedoston koko saa olla enintään 
100 kilotavua.
	y Jos toimitat flash-bannerin, linkit 

pitää olla filmissä mukana ja 
määritetty niin, että klikatessa 
avataan uusi selaimen ikkuna. 
Flash-filmin muokkaus onnis-

tuu vain filmin rakentajalta. 
Flash-filmin tiedostokoko saa olla 
enimmillään yksi megatavua.
	y Aineistojen toimitus osoitteeseen 

lasse.kankaanpaa@fillari-lehti.fi

Digitaalisia markkinapaikkoja 
on tarjolla rajoitetusti. Teethän 

varauksesi heti, kun toivottu 
markkinointiajankohta on tiedossa. 

Priorisoimme sellaisia ilmoittajia, jotka 
ovat vahvasti ja kokonaisvaltaisesti 

mukana Fillarin medioissa, 
erityisesti painetussa lehdessä.

Huom!



Tavoitat Fillarin eri 
medioiden kautta yli  
100 000 aktiivista  

lukijaa kuukaudessa

  
– suomalaisten 

pyöräilijöiden asialla 
jo vuodesta 1993


