
Caravan on runsas ja monipuolinen matkailuajoneuvojen käyttä-

jille suunnattu erikoislehti. Viime vuosina Caravan- lehden levikki 

on noussut ripeästi. Levikkimme on 60 676* kpl ja lehdellä on 

142 000** lukijaa. Valtaosa lukijoista on SF-Caravan ry:n eli kara-

vaanareiden keskusjärjestön jäseniä, joille lehti tulee jäsenetuna. 

Lehti on luettavissa myös sähköisenä näköisversiona nettisivuil-

lamme jäsen- tai tilaajatunnuksilla. Lehden voi myös tilata tai 

ostaa lehtipisteestä.

Mediakortti 2023

*MAF 9.12.2022 | **KMT 2022

KUVA: TITTA KIVELÄ
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LUKIJAT

Karavaanarit ovat hyvin toimeentule-

via keski-ikäisiä, mutta poikkeusaikojen 

myötä myös nuoret polvet ovat löytäneet 

kotimaan matkailun. Lukijamme ovat 

aktiivisia ulkoilmaihmisiä. He harrastavat 

patikointia, hiihtoa ja laskettelua, pyöräi-

lyä, golfia ja kalastusta.

LEHDEN SISÄLTÖ

• matkailuvaunut, matkailuautot sekä 

niiden tekniikka ja huolto 

• varusteet ja tarvikkeet

• liikenneturva ja ajotaito

• automatkailu kotimaassa ja ulkomailla

• leirintäalueet

• harrastukset

• kuluttajansuoja

• SF-Caravan ry:n toiminta ja jäsenedut

• lukijoiden kokemukset ja mielipiteet

Lehden tilaushinta

Vuosikerran tilaushinta on 48 € kotimaa, 52 € EU-maat ja  

58 € muut maat. Tilaushinnat sisältävät arvonlisäveron.

Levikki

Tarkastettu levikki 60 676 kpl (MAF 9.12.2022)

KMT (2022) 142 000 lukijaa.

Levikkialue Koko Suomi.  

 Lehti postitetaan SF-Caravan ry:n jäsenille 

  jäsenetuna. Lehden voi myös tilata tai  

 ostaa hyvin varustetuista lehtipisteistä.

Yhteystiedot 

Lehden julkaisija  Caravan / Suomen Caravan Media Oy

Osoite Viipurintie 58, 13210 Hämeenlinna

 puhelin 03 615 311

 Caravan-lehti.fi, Leirintaopas.fi

Päätoimittaja           Pauli Salokangas

 puhelin 040 563 3458

 pauli.salokangas@caravan-lehti.fi

Ilmoituspäällikkö Sari Reimi

 puhelin 050 566 2320

 sari.reimi@caravan-lehti.fi

 

Avustava AV-Henttonen / Antti Henttonen

ilmoitusmyyjä (leirintäalueet)

 puhelin 0400 323 316

Caravan-lehteä luetaan ajan kanssa

vähintään tunti 38 % 

30–59 minuuttia 38 %

15–29 minuuttia 21 %

alle 15 minuuttia 3 %

Ilmoituksista saadaan tietoa

hyvin paljon 6 %

melko paljon 48 %

melko vähän 43 %

ei lainkaan 3 %

Ilmoitukset tutkitaan tarkkaan

tarkkaan 14 %

valikoiden 61 %

ylimalkaisesti 24 %

ei lainkaan 1 %

Lukijatutkimus tehtiin sähköisenä kyselynä syyskuussa 2022 (Focus Master Oy)



Ilmestymisaikataulu 2023

numero aineisto- ilmestymis- 
 päivä viikko

1 23.11.2022 1

2 23.2. 14

2 b, Leirintäopas 23.2. 14

3 11.5.  24/25

4 7.8. 37

5 2.10. 44

Ilmoitushinnat

 mv  4-väri
 € (alv 0 %) € (alv 0 %)

Takakansi  4 048

2. ja 3. kansi  3 392

Sivu 4  3 392

Aukeama 3 588 4 243

1/1 sivu 2 159 3 116

1/2 sivu 1 199 1 668

1/4 sivu 815 1 032

1/8 sivu 416 652

Pienet ilmoitukset 7 euroa / pmm.

Lisäväri 100 euroa. 

Mainostoimistoalennus 15 %.

Ilmoitushinnat edellyttävät valmiin aineiston. Ns. työaineistona 

toimitetusta ilmoitusaineistosta veloitetaan erikseen tuntitaksan 

mukaan (ei koske pieniä ilmoituksia).

Moduuli-ilmoitukset

Pienemmät, kuin 1/8-sivun ilmoitukset sijoitetaan  

lehden Kauppa Käy -palstalle.

Koko € (alv 0 %)

90 × 35 mm 265

42,5 × 30 mm 116

42,5 × 50 mm 182

Advertoriaalit 

1/1 sivu (max. 2 700 merkkiä ja kuva) 3 775 €

1/2 sivu (max. 1 500 merkkiä ja kuva)  2 245 €

Ilmoitusten peruuttaminen ja reklamaatiot

Peruutukset viimeistään ilmoitettuna aineistopäivänä kirjallisena. 

Määräajan jälkeen 50 % korvaus ilmoitushinnasta. Reklamaatiot 

kirjallisesti 8 vuorokauden kuluessa lehden ilmestymispäivästä. 

Lehden vastuu rajoittuu enintään ilmoituksen hintaan.
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Aineiston toimitus ja tekniset tiedot

• Jos ilmoitus viedään leikkaukseen, aineistoon on varattava  

3 mm:n leikkausvarat kaikille reunoille sekä leikkausmerkit.

• Aineistomuoto: PDF

• Kuvien resoluutio: 300 ppi

• Suositeltu väriprofiili: PSO_coated_V3

• Lehden koko 210 × 297 mm, painopinta-ala 184 × 276 mm 

• Painopaikka: Punamusta Oy, Joensuu

• Painomenetelmä: heatset-offset

• Sidonta: liimasidonta

Aineiston toimitus: sari.reimi@caravan-lehti.fi

20 megatavuun asti. Suuremmat tiedostot esim. OneDriven kautta.

Ilmoitusmitat

25 mm tyhjää 

yläreunassa  

osoitekenttää 

varten

Aukeama

1/1 sivu

1/2 sivu (pysty)

1/4 sivu

1/2 sivu (vaaka)

1/8 sivu

Takakansi

210 × 297 mm

Leikkaukseen 

102 × 297 mm

Leikkaukseen 

90 × 135 mm

Marginaaleihin 

210 × 146 mm

Leikkaukseen 

89 × 65 mm

Marginaaleihin 

184 × 276 mm

Marginaaleihin

89 × 276 mm

Marginaaleihin

184 × 65 mm

Marginaaleihin

184 × 135 mm

Marginaaleihin

210 × 272 mm

Leikkaukseen

420 × 297 mm

Leikkaukseen

398 × 276 mm

Marginaaleihin

Kaikkiin mediakortissa mainittuihin hintoihin  

lisätään arvonlisävero voimassa olevan lain mukaan.



Matala panoraama  |  980 × 120 px

Erinomaisesti näkyvä matalampi panoraamabanneri sijoittuu Cara-

van-lehdessä valikon ja sisältöosan väliin sekä etusivulla että sisäl-

tösivuilla. Korkeat ja matalat panoraamabannerit näkyvät samassa 

sijainnissa yksi kerrallaan. Mobiilikäytössä toisena boksina.

Boksi  |  340 × 340 px

Boksi-bannereilla on Caravan-lehden verkkosivustolla neljä sijaintia 

oikeassa sivupalkissa. Boksi-kampanjoiden mainosnäytöt tapahtu-

vat tasaisesti näissä neljässä sijainnissa siten, että sama banneri ei 

näy kerralla kuin yhdessä sijainnissa yhdellä sivulatauksella. Mobiili-

käytössä bokseina 4–7.

Caravan-lehti.fi – Banneripaikat ja natiivimainonta
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Paraati (980 × 400 px)  29 e / cpm (alv 0 %)

Korkea panoraama (980 × 240 px)   19 e

Matala panoraama (980 × 120 px) 17 e

Maksiboksi (750 × 200 px) 12 e

Boksi (340 × 340 px) 9 e

cpm = 1 000 näyttöä, minimitilaus 25 cpm.

Natiivimainonta

Juttu etusivulla max 5000 merkkiä ja 6 kuvaa 790 e / 2 vkoa.

Valmiin aineiston toimitus 2 arkipäivää ennen kampanjan alkua. 

Tiedustele sisällöntuotannon hintoja tarvittaessa erikseen. 

Katso natiivimainonnan tarkemmat ohjeet netistä: 

Caravan-lehti.fi/natiivimainonnan-ohjeet

Aineisto-ohje 

• ks. seuraava sivu

Korkea panoraama  |  980 × 240 px

Erinomaisesti näkyvä korkea panoraamabanneri sijoittuu  

valikon ja sisältöosan väliin sekä etusivulla että sisältösivuilla.  

Korkeat ja matalat panoraamabannerit näkyvät samassa  

sijainnissa yksi kerrallaan. Mobiilikäytössä toisena boksina.

Paraati  |  980 × 400 px

Näyttävin ja näkyvin mainospaikoista. Suurikokoinen banneri  

sijoittuu Caravan-lehdessä kaiken sisällön ja valikon yläpuolelle.  

Mobiilikäytössä banneri esitetään ensimmäisenä boksina.

Maksiboksi  |  750 × 200 px

Caravan-lehdessä maksiboksi sijoittuu etusivulla ensimmäisen  

artikkelin jälkeen ja sisältösivuilla syötettynä artikkeleiden sisällön 

joukkooon. Mobiilikäytössä banneri näkyy kolmantena boksina.



Leirintäopas.fi – Banneripaikat
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Korkea panoraama (980 × 240 px)  19 e / cpm (alv 0 %)

Matala panoraama (980 × 120 px)  17 e

Maksiboksi (750 × 200 px)  12 e

Boksi (340 × 340 px)  9 e

cpm = 1 000 näyttöä, minimitilaus 25 cpm.

Aineisto-ohje 

• Aineistomuoto: JPG, GIF, PNG 

• Tiedostokoko: 200 kt

• Lähetä aineiston mukana myös URL-osoite,  

johon banneri linkitetään

• Aineiston toimitus: sari.reimi@caravan-lehti.fi

Boksi  |  340 × 340 px

Boksi-bannereilla on Leirintäoppaan verkkosivustolla kolme sijaintia 

oikeassa sivupalkissa. Boksi-kampanjoiden mainosnäytöt tapahtu-

vat tasaisesti näissä kolmessa sijainnissa siten, että sama banneri ei 

näy kerralla kuin yhdessä sijainnissa yhdellä sivulatauksella. Mobiili-

käytössä bokseina 3–5.

Korkea panoraama  |  980 × 240 px

Erinomaisesti näkyvä korkea panoraamabanneri sijoittuu  

Leirintäoppaassa kaiken sisällön ja valikon yläpuolelle.  

Mobiilikäytössä banneri esitetään ensimmäisenä boksina.

Matala panoraama  |  980 × 120 px

Erinomaisesti näkyvä matalampi panoraamabanneri sijoit - 

 tuu Leirintäoppaassa kaiken sisällön ja valikon yläpuolelle.  

Korkeat ja matalat panoraamabannerit näkyvät samassa  

sijainnissa yksi kerrallaan. Mobiilikäytössä banneri esitetään  

ensimmäisenä boksina.

Maksiboksi  |  750 × 200 px

Leirintäoppaassa maksiboksi sijoittuu etusivulla kartan ja sisällön  

välissä ja sisältösivuilla alueiden esittelysisältöjen joukossa. Mobiili-

käytössä banneri näkyy toisena boksina.


