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Verkkolehti, 
perhelehti, 
naistenlehti,  
trendilehti  

Ilmaislehti. 

Kuvaus
Tuttifrutti Magazine on ilmainen lifestyle-lehti trendejä  
pelkäämättömille perheellisille. 

Verkossa ilmestyvä persoonallinen lehti on modernin  
visuaalinen, ja se antaa lukijalleen kosolti inspiraatiota  
ja elämäniloa. Lehti on linkitetty nettisivustoon, johon
päivittyy juttuja ja artikkeleita.

Tuttifrutti ilmestyy vuonna 2016 neljänä muhkeana
vuodenaikanumerona Kevät, Kesä, Syksy ja Talvi. Jokaisessa 
lehdessä on noin 150. Sivua sivuja on siis vuodessa enemmän 
kuin ennen!

Aikakauslehden omaista lehteä voi lukea tietokoneella,  
lukulaitteella ja matkapuhelimella.

Tuttifrutti Magazine on ilmestynyt lokakuusta 2013 lähtien.



Kulttuuri
Tuttifrutti löytää kivat ja ajankohtaiset 
meno-, kirja- ja elokuva- ja musiik-
kivinkit perheille. 

Muoti ja sisustus
Tuttifrutti esittelee kansainvälisen 
muoti- ja tavarataivaan uutuudet niin  
lapsille kuin vanhemmillekin. Mitä ylle 
juhliin tai arkeen? Miten lapsi taas 
kasvaa hujahti ulos vaatteistaan? 
Idearikas ja leikittelevä tyyli ilahduttaa  
kaikkia ikään katsomatta. 

Kiinnostavat ihmiset
Tuttifrutti esittelee uutta luovia, aja-
nkohtaisia ihmisiä sekä Suomessa ja 
ulkomailla. Mielenkiintoisia tuttavuuk-
sia tapaat mm. kokkaajina, blogga-
reina ja Äiti työssä -palstalla.

Kauneus ja hyvinvointi
Mukava olo lähtee sisältäpäin. 
Joskus on ihana hoitaa ja hemmo-
tella itseä hiljaisuudessa, toisinaan 
taas helliä perhettä. Uutuustuotteista 
poimitaan ja esitellään ne tehokkaim-
mat, koreimmat ja mielenkiintoisim-
mat.

Syömään!
Tuttifrutti rakastaa yhdessä syömistä. 
Ruokaohjeissa pääpaino on koko 
perheelle maistuvissa resepteissä, 

visuaalisuudesta tinkimättä. Koreutta
kakkuihin ja iloa aamiaisiin! Ohjeet 
ovat luovia ja helppoja. Ostoskori-
palstalla perehdytään ajankohtaisiin 
tuoteuutuuksiin. 

Sisustus
Kaipaatko jotakin uutta kodin sisus-
tukseen? Miten piristää lastenhu-
onetta? Tuttifrutti kurkistaa kivoihin 
koteihin ja nappaa niistä hyvät vinkit.

Lattepappa
Miehiäkään ei unohdeta  –  heille 
on lehdessä oma osionsa. Latte-
pappa-sivuilla perehdytään muotiin, 
ihonhoitoon, ajanviettovinkkeihin ja 
arkisen elämän haasteisiin. 

Askartelu
Tehdään yhdessä helposti ja iloisesti. 
Luovalla idealla pääsee jo pitkälle. 
Askartelemme lahjoiksikin sopivia 
herkullisia ja hilpeitä juttuja itse ja 
lasten kanssa. 

Matkustus
Tuttifrutti rakastaa matkustelua. Luk-
susta on lomailla kaveriporukalla  
Nizzassa, mutta yhtä ihanaa on es-
itellä jälkikasvulle maapallon ihmeitä. 
Joskus matkakohde ei ole olohuonet-
ta pidemmällä, mutta hauskaa silti 
on.

Sisältö



Miksi mainostaisit 
Tuttifrutissa?

Useiden mediatutkimusten mukaan lehtiä luetaan yhä  
enemmän digitaalisesti. EU:n tilastolaitoksen Eurostatin  
vertailussa suomalaiset osoittautuivat unionin innokkaimmiksi 
nettilehtien lukijoiksi. 

Meidän kanssamme onnistut!
 
Tuttifrutti on helppo.

Lehdenomaisesti selailtava ilmainen verkkolehti ilman latauk-
sia tai rekisteröitymistä tarjoaa lukijoilleen miellyttävän tavan 
perehtyä uutta tarjoavien nettilehtien houkuttelevaan
maailmaan. 

Mielestämme helppolukuisuus on yksi verkkolehden tärkeimmistä 
ominaisuuksista. Tämän vuoksi sivukokomme on A5.

Tuttifrutti viihdyttää.

Fonttikoko sekä juttujen pituudet on mitoitettu niin että lukeminen 
on helppo, inspiroiva ja viihdyttävä kokemus.
Tuttifrutti yllättää lukijat positiivisesti mielenkiintoisella, hauskalla 
ja visuaalisesti kauniilla sisällöllä. Lehteä täydentävät jatkuvasti 
päivittyvät raikkaat 
ja selkeät verkkosivut.  



Päätoimittaja ja AD 
Pia Hollo 040 505 1296, 
pia@tuttifruttimagazine.com
Toimituspäällikkö
Paula Hietaranta 0400 508 230
paula@gmail.com
Mediamyyntiä hoitaa 
Pia Hollo

Tuttifruttia kustantaa Decopia.
www.tuttifruttimagazine.com



Numero Teemat Aineisto Ilmestyy
Nro 15 Kevät Talvisia tarinoita

Helmi–maalis–huhtikuu
15.1.16 9.2.2016

Nro 16 Kesä Kulttuuririennot
Touko–kesä-heinäkuu

15.4.16 10.5.2016

Nro 17 Syksy Kevään juhlamuoti
Elo–syys-lokakuu

18.7.16 16.8.2016

Nro 18 Talvi Loman löydöt
Marras–joulu-tammikuu

15.10.16 8.11.2016

Kuukaudet ja 
ilmestymisaikataulu



Kuukaudet ja 
ilmestymisaikataulu

Ilmoitusten  
mediamyyntihinnasto

Lehden sivukoko on 148 x 210 mm ja aukeaman 210 x 297  
mm. Ilmoitusten linkitykset mainostajien omille verkkosivuille.
Vuodenaikanumerot takaavat sen että ilmoitus on ajankohtainen 
3 kuukautta.Kaikkiin hintoihin lisätään alv. 24 %. Oikeus hinnan-
muutoksiin pidätetään.

Tiedostomuodot
Lehteen tulevien kuvatiedostojen tulee olla resoluutioltaan 
vähintään 150 dpi. Hyväksyttävät tiedostomuodot ovat jpeg, tif, 
pdf ja psd. Hinnat ovat valmiille sähköisessä muodossa toimit-
etuille aineistoille. Rakennettavasta aineistosta veloitamme työn 
vaikeusasteen mukaan.  
Pyydä tarjous suunnittelusta pia@tuttifruttimagazine.com

Ilmoituksen koko ja  
sijainti

Koko mm Ilmoituksen  
hinta € + alv

Avausaukeama 297 x 210 1000
Aukeama 297 x 210 700
1 sivu 148 x 210 500
1/2 sivua pysty 74 x 210 300
1/2 sivua vaaka 148 x 105 300
1/4 sivu 74 x 105 150
Kauppapaikka 74 x 52 50
Sponsorilaatikko 52 x 37 sisältyy bannerin hintaan.
Mediakortin hinnat voimassa 31.12.2016



Verkkosivujen 
mediamyyntihinnat

Ostaessasi Ison yläpalkin banneripaikan verkkosivuiltamme saat 
samaan hintaan seuraavaan numeroomme veloituksetta 52 x 37 
kokoisen sponsorilaatikkoilmoituksen. Ilmoitus näkyy lehdessä 
pitkään ja jää lehtikirjastoomme lukijoiden iloksi. 

Kaikkiin hintoihin lisätään alv. 24 %. Oikeus hinnanmuutoksiin 
pidätetään. Mediatoimistoalennus on 15%.

Ideoimme mielellämme juuri teidän tarpeisiinne ja  
kukkarollenne sopivan erikoisratkaisun!

Kysy lisää persoonallisista kokoasioista ja muista  
mainosmuodoista pia@tuttifruttimagazine.fi

Mainos Koko px Ilmoitushinta + alv/kk
Iso banneri yläpalkissa 728 x 90 1500
Supertorni 300 x 750 400
Boxi 300 x 250 350

Mediakortin hinnat voimassa 31.12.2016 asti.




