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Perheet Suomessa
• 45 613 syntynyttä lasta (2019)
• Ensisynnyttäjien keski-ikä: 29,6 v
• 38% väestöstä kuuluu perheeseen, jossa
lapsia = 558 000 perhettä, joissa lapsia
• Vuonna 2021 julkaisemme n.25 000
Vauvan Odotus -kirjaa – niiden avulla
tavoitamme yli puolet odottavista äideistä
perheineen.

Olemalla mukana Vauvan odotus -oppaassa pääset eturivin paikalle suomalaiseen lapsiperheeseen sen
alkumetreiltä asti. Raskausaikana kulutustottumukset uusiutuvat ja muuttuvat – tavoita siis perheellistyjät
juuri oikealla hetkellä!
Vauvan Odotus on Suomen suosituin raskausopas. Se on täynnä erinomaisia artikkeleita vauvan
kehittymisestä ja äidille tapahtuvista muutoksista – viikko viikolta, hedelmöityksestä aina syntymään asti.
Ilmoituksesi on laadukkaassa ja luotettavassa kontekstissa, asiantuntija-artikkelien lomassa.
Oppaan tekstit tarkastaa terveydenhoitaja-kätilö, ja ne ovat tarkan journalistisen sisällöntuotantoprosessin tulos.
Kiinnostavat, havainnolliset ja hyödylliset artikkelit tarjoavat vastauksia raskaana olevaa askarruttaviin kysymyksiin.

Mitä meistä sanotaan?
Vanhemmat kertovat:

”Parasta oli vauvan kehittymisen seuraaminen. Yleiset ohjeistukset raskaana olevalle. Paljon
hyviä kysymyksiä pohdittavaksi vauvan viikkokehitysten yhteydessä. Hyvä kirja kaiken
kaikkiaan!”
”Ennakoiva kertomus juuri oikeaan hetkeen siitä mitä seuraavaksi voi olla odotettavissa. Ja näin
oli moni asia ei tullut itselle täysin yllätyksenä osasi jo varautua kun oli juuri lukenut aiheesta.”
”Parasta olivat eri raskausviikoista havainnollisesti kertovat aukeamat. Niitä on joka viikko luettu
tulevan isän kanssa.”
”Hyvä juttu, että on omien muistiinpanojen mahdollisuus. Ekassa raskaudessa kirjasin tärkeitä
etappeja aina joka viikolle ja kirja jäi muistoksi.”

Vauvan odotus on paras tapa tavoittaa suomalaiset
lasta odottavat vanhemmat!

• Tavoitat lukijat joilla on meneillään kaksi isoa mullistusta:
raskaus ja perhe-elämä. Molemmat näistä luovat uusia
tarpeita.
• Opasta on julkaistu yli 10 vuotta. Sen arvostus ja merkitys
on noussut joka vuosi ja niin tapahtuu myös jatkossa.
• Mainoksesi pääsee ympäristöön, joka koetaan
luotettavaksi, tärkeäksi ja informatiiviseksi.
• Opasta käytetään ympäri vuoden, ja sen pariin palataan
useita kertoja: tämä antaa ilmoitukselle pitkän eliniän.
• Oppaan jakelupaikka, apteekit, mielletään luotettavan ja
asiantuntevan tiedon lähteeksi.
(jakelija: Suomen Apteekkariliiton jakeluverkosto, yli 800
apteekkia kautta maan)

Vastaamme mielellämme kysymyksiinne!
Mainosmyynti:
Nostemedia Oy / Mikael Teperi
Eerikinkatu 27
00180 Helsinki
tel. +358 40 356 1332
e-mail: mikael@nostemedia.fi

HINNAT

•
•
•
•
•

2/1 sivua: 12 500 euroa
1/1 sivu: 7 400 euroa
1/2 sivu: 3 900 euroa
Painosmäärä: 25 000kpl
Sivumäärä: 188

Sivukoko ja materiaalien tiedot:

• Sivukoko: 130 x 190 mm, liimasidottu
• Digitaalinen materiaali: PDF, CMYK 300 DPI
Deadline materiaalien toimittamiselle:
26.helmikuuta 2021
Opas julkaistaan kerran vuodessa,
jakelu apteekeissa toukokuusta 2021
toukokuuhun 2022

