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FOOD SECTOR 
IN FINLAND

The food industry in Finland grows about 4% annually 
and is the 4th biggest industry in Finland. Finland 
has about 5.5 million habitants, and about 1,800 food 

industry companies. The whole food chain, from farm to 
retail, employs 340,000 people.

Revenue of the food industry companies is approximately 
12 billion euros. Finnish food industry companies invest 
to R&D more than any other country do. The political and 
economical situation in Finland is stable. It makes sense 
to implement marketing campaigns into the Finnish food 
industry market. 

PRECISE AUDIENCE 
FOR YOUR MESSAGE

Kehittyvä Elintarvike (Developing Food) is a Finnish magazine 
for food science professionals. It is the biggest and most 
important media platform in the Finnish food industry. 

Readers of the magazine cover the food chain, from food 
research, education, product development, production, quality 
control, hygiene, purchase to sales and marketing in both 
private and public sector. They work as specialists, managers, 
and leaders. The magazine also serves small and medium sector 
companies.  Kehittyvä Elintarvike has about 2,500 subscribers, the 
newly renewed web page has over 3,800 visitors per month and 
the twice monthly published newsletter has 2,300 subscribers.

The magazine is published six times a year. Every issue has an 
additional 500–3,000 copies distributed to professional events or 
certain occupations.

From Reader Survey 2021 Readers’ work fields
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Reader Survey in October 2021, n = 156

Picks from the Reader Survey

85 % readers rate the magazine as excellent. 

84 % think articles are professionally made.

82 %	 find	news	or	new	information	 
in the magazine. 

72 % of	the	readers	are	30−59	years-old.

64 % make procurement decisions or 
participate in procurement planning  
or recruitments.

57 % read at least half of every issue.

48 % of the readers say the magazine is  
the most important way of gathering 
work-related information.

32 % of	readers	find	advertisements	in	 
the magazine useful for their work.

Kehittyvä Elintarvike is the most important professional magazine

140

120

100

80

60

40

20

0

An
sw

er
s

Ali
men

ta

Aro
mi

Eli
nta

rvi
ke

 ja
 Te

rve
ys

Hels
ing

in 
Sa

no
mat

Ka
up

pa
leh

ti

Ke
hit

tyv
ä E

lin
tar

vik
e

Ke
hit

tyv
ä K

au
pp

a 
Ke

mia-
Ke

mi
Le

ipu
ri

Lih
ale

hti

Maa
se

ud
un

 Tu
lev

ais
uu

s
Pa

kk
au

s

Ra
vit

se
mus

as
ian

tun
tija

Ta
lou

se
läm

ä
Ta

lou
sta

ito
Te

kn
iik

an
 Maa

ilm
a

Te
kn

iik
ka

 ja
 Ta

lou
s

Uus
iou

uti
se

t
Vii

nil
eh

ti

Ym
pä

ris
tö 

ja 
ter

ve
ys



4

SCHEDULE, THEMES AND  
ADDITIONAL DISTRIBUTIONS 2022
1
PRODUCTION, PACKAGING & 
ANALYTICS

Reservations by: 31st Jan

Ad materials byä: 8th Feb

Publication: 24th Feb

Additional Distributions: 
 PacTec, FoodTec, PlastExpo Nordic 

16th to 17th Mar Helsinki
 ChemBio 30th to 31st Mar Helsinki

2
PRODUCT DEVELOPMENT, 
ENVIRONMENTAL INSIGHT & RETAIL

Mainosten varauspäivä: 4th Apr

Mainosten aineistopäivä: 12th Apr

Ilmestymispäivä: 28th Apr

Lisäjakelu: 
 Finnish Food Congress  

17th May Helsinki

3
FOOD SAFETY & FRAUD, WATER

Mainosten varauspäivä: 16th May

Mainosten aineistopäivä: 24th May

Ilmestymispäivä: 9th Jun

Lisäjakelu: 
 Food Safety Managers

In addition to themes there are sections News, Nutrition&Health, Economy&Business, Law and Science&Research  
in every issue. Your ad can be placed next to a certain type of article with +10% added to the list price.

4
FOOD TECHNOLOGY &  
LOGISTICS, AGRICULTURE

Mainosten varauspäivä: 17th Aug

Mainosten aineistopäivä: 25th Aug

Ilmestymispäivä: 8th Sep

Lisäjakelu: 
 Food Industry & Logistics fair,  

14th to 15th Sep, Tampere

5
INGREDIENTS & ENERGY,  
STARTUP-EXTRA

Mainosten varauspäivä: 3rd Oct

Mainosten aineistopäivä: 11th Oct

Ilmestymispäivä: 27th Oct

Lisäjakelu: 
 Product Development Manages, SME’s

6
RECRUITMENT & EDUCATION,  
SALES & MARKETING

Mainosten varauspäivä: 14th Nov

Mainosten aineistopäivä: 22nd Nov

Ilmestymispäivä: 8th Dec

Lisäjakelu: 
 Chief Executive Officers

BOOST YOUR MARKETING BY COMBINING 
PRINT, DIGITAL AND NEWSLETTERS  

TO COVER WIDER AUDIENCE. 

Please contact us for more information  
kehittyvaelintarvike.fi/mediatiedot



Print advertising prices

size price (€)

Spread 3,510

Back cover  2,590

2. cover 2,490

3. cover 2,450

1/1 page 2,340

½ page 1,750

¼ page 960 

VAT 24% is added. 

 

 
 

 
 

 

½ page vertical 
89 x 262 mm

½ page vertical 
100 x 297 mm 
+ 3 mm bleed

 

1/1 page  
210 x 297 mm 
+ 3 mm bleed

¼ page vertical 
89 x 126 mm

¼ page horizontal 
183 x 62 mm

¼ page horizontal 
210 x 83 mm 
+ 3 mm bleed

 
 

½ page horizontal 
183 x 126 mm

½ page horizontal 
210 x 146 mm 
+ 3 mm bleed

Spread 420 x 297 mm 
+ 3 mm bleed

Leave white area (210x30 mm)  
to the head of the page for  
address printing

Back cover 210 x 297 mm 
+ 3 mm bleed

ADVERTISEMENT SIZES
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Partner  

content prices 
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MAALISKUUN puolessa välissä 

2020 leipomotuotteiden toimi

tuskanavissa tapahtui suuri 

muutos. Koronapandemian 

takia asetettujen rajoitusten 

myötä leipomotuotteiden toi

mitukset kouluihin, ravintoloi

hin, työpaikkaruokaloihin ja 

kahviloihin romahtivat rajusti.

Suomalaiset jäivät etätöi

hin ja kouluun, ravintoloiden 

ja kahviloiden asiakasmääriä ja 

aukioloaikoja rajoitettiin. Kah

vilat ja ravintolat hiljenivät, ja 

pitopalveluiden tilaukset tyreh

tyivät.
Asiakasmäärien lasku nä kyi 

edelliseen vuoteen verrat tuna 

suoraan leipomoiden toimituk

sissa horeca sektorille: hotel

leille, ravintoloihin ja pitopalve

luille. Toimitettujen tuotteiden 

määrä väheni vuoden ensim

mäisen kolmanneksen aikana 

yli 20 prosenttia. Synkimmät 

luvut nähtiin huhtikuussa, jol

loin toimituk set vähenivät yli 

puolella edellisen vuoden vas

taavaan ajanjaksoon verrat

tuna.
Vähittäiskaupassa toimitus

ten määrät eri tuoteryhmissä 

sen sijaan kasvoivat kahvileipiä 

ja konditoriatuotteita lukuun 

ottamatta.

LEIPOMOIDEN ruokaleivän, kah

vileivän ja konditoriatuotteiden 

sekä ruokaisien tuotteiden, 

kuten karjalanpiirakoiden, pas

teijoiden ja suolaisten piirakoi

den, toimitusmäärien lasku jat

kui tammihelmi kuussa 2021. 

Rajuinta lasku oli kahvileipä 

ja konditoriatuotteissa, keski

määrin noin 30 prosenttia. 

Myös ruokaleipien toimitus

määrät vähenivät edellisen 

vuoden tammi helmikuuhun 

verrattuna reilun viidennek

sen.
Määrällisesti vaalean leivän 

toimitukset tippuivat tummaa 

leipää enemmän, mutta kos

ka tummaa leipää käytetään 

horecasektorilla vähemmän, 

sen toimitusten suhteellinen 

muutos oli vaaleaa leipää suu

rempi. Pandemiarajoitus ten 

vaikutukset jatkuivat edellis

vuotta vastaavina. Myös ruo

kaisien tuotteiden myynnissä 

horecasektorilla on nähtävis

sä koronapandemian maalis

kuussa 2020 aloittamaa laskua 

myynnissä. 

Maalishuhtikuussa 2021 

koronarajoitukset olivat edel

lisvuotta lievemmät, mikä sai 

ihmiset taas liikkeelle ja asioi

maan ravintoloissa ja kahvi

loissa.
Horecatoimituksissa oli 

laskua maaliskuussa 2021 

enää vajaa viisi prosenttia 

vuoden 2020 tasosta, ja 

huhtikuussa 2021 toimi

tukset kasvoivat jo lähes 

puolella edellisvuoteen 

verrattuna. Toimitusmääris

sä horeca sektorilla oli näh

tävillä selvä suunta ylös

päin, vaikka ne olivat vielä 

noin neljänneksen alem

pana vuoden 2019 tasoon 

verrattuna. 

VÄHITTÄISKAUPASSA alkuvuo

den 2021 leipomotuotteiden 

toimitusten tilanne on ollut 

valoisampi. Etenkin vaalean lei

vän toimitukset vähittäiskaup

paan ovat nousseet alkuvuonna 

jopa kolmisen prosenttia vuo

den 2019 tasoa korkeammalle. 

Suomalaiset syövät edelleen 

leipää, mutta se on siirtynyt 

ravintoloiden ja kahviloiden 

pöydästä kotikeittiöihin.

Myös kahvileivän ja kondito

riatuotteiden myynti vähittäis

kaupassa on vilkastunut edelli

sen vuoden alkuun verrattuna. 

Ihmiset ovat uskaltaneet kut

sua läheisiä kahvitte lemaan, ja 

perheen parissa on herkuteltu 

myös leipomoherkuilla.

Toimitusten määrä on edel

leen reilun kymmenyksen pie

nempi kuin vuonna 2019, mutta 

tilanne on paljon edellis vuotta 

valoisampi. Ihmiset liikkuvat ja 

harrastavat jo enemmän, mikä 

näkyy myös vähittäiskaupan 

ruokaisien tuotteiden toimituk

sissa: ne ovat kivunneet jo vuo

den 2019 tasolle.

Terhi Virtanen

projektikoordinaattori

Leipätiedotus ry

LÄHDE: 

Leipomotuotteiden toimitus tilastot 

2019, 2020 ja tammi- huhtikuu 2021. 

Leipätiedotus ry

Koronapandemia muutti leipomotuotteiden toimituskanavia
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TUOTTEET TUOTANTOON,

VARASTOINTIIN JA KULJETUKSEEN

+358 40 163 4071 • www.nordlog.fi

Moni oppilas on syönyt 

valmisruokia ja saanut 

koulusta ruokapaketteja 

etäopetuksen aikana.
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tieteiden osasto ja Burkina Fa-
sosta IRSAT. 

Suomi mukana InnoFood- 
ja Folea -hankkeissaInnoFood Africa on laaja EU:n 

Horizon 2020- ohjelman ra-
hoittama hanke, johon Suo-

men lisäksi osallistuvat Ranska, 
Norja, Belgia, Etiopia, Kenia, 

Uganda ja Etelä-Afrikka. Siinä 
pyritään parantamaan Afrikan 

alkutuotannon tehokkuutta, 
tuotteiden pääsyä kansallisille 

ja vienti markkinoille, elintar-
vikkeiden laatua ja hyväksyt-

tävyyttä sekä kehittämään uu-
sia, innovatiivisia tuotteita ja 

biomateriaaleista valmistettu-
ja pakkauksia.

n Pinta-ala 30 365 000 km2 (Suomi 338 440 km2)

n 55 valtiota
n Noin 1,2 miljardia asukasta, useita tuhansia etnisiä ryhmiä

n Yli puolet väestöstä saa elannon maataloudesta

n Keskimääräinen kansantuote alle 1 000 €  

(Suomi 42 000 € vuonna 2016)

AFRIKKA LUKUINA

Suomesta hankkeeseen osal-
listuvat Helsingin yliopisto ja 

VTT, joka on hankkeen koordi-
naattori.

Folea -hankkeessa ovat olleet 
mukana Suomi, Ranska, Burki-

na Faso, Etiopia ja Etelä-Afrik-
ka. Siinä on selvitetty folaatin 

(B9 -vitamiini) tuotantoa fer-
mentaatiolla viljapohjaisissa 

tuotteissa ja sen saantia ruuasta.
Folaatin saanti on usein riit-

tämätöntä myös länsimaissa. Se 
on tärkeää erityisesti raskauden 

aikana. Afrikan maissa folaa-
tin saantia on pyritty lisäämään 

perinteisten viljojen hapattami-
sella. l

Kirjoittaja on lehden vakitunen avustaja

Durrasta tehty palaleipä muistuttaa ulkonäöltään ja maul-

taankin suomalaisia ruispaloja.
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ta ja turvallista ruokaa on ollut tarjolla jo-

ka päivä.
Suomalaiset ovat sopeutuneet hienos-

ti etätyöhön, mutta myös paluu lähityöar-

keen vaatii sopeutumista.

– Etänä pystytään käymään läpi asioi-

ta, mutta innovointi, keskustelu ja ihmis-

ten kohtaamiset eivät toimi etäyhteyksin. 

Lähipalaverissa kehonkieli kertoo, uppoa-

vatko viestit. Etä- ja lähityön pitää olla ta-

sapainossa, Käkelä teroittaa.

Hän arvioi, että jatkossa tehdään se-

kä lähi- että etätöitä. Paras mahdollinen 

hybridimalli on monella työpaikalla vie-

lä haussa.
– On tärkeää saada ihmiset takaisin työ-

paikoille, koska työyhteisöissä ja lähijoh-

tamisessa on voimaa, Käkelä tähdentää.

Korona-aikana johtajat ja tiiminvetäjät 

ovat joutuneet koetukselle, mutta työnte-

kijät ovat olleet paljolti myös itseohjautu-

via. Heitä pitää kuunnella, kun palataan ta-

kaisin lähityöhön tai osittaiseen lähityö-

hän.
– Minulle sopii hybridimalli. Jos on esi-

merkiksi neljä tiettyä kokousta vuodes-

sa, niistä kaksi voi olla etätyökokouksia, 

kunhan kahdessa muussa keskustellaan ja 

käydään asioita läpi syvällisemmin paikan 

päällä.
Lähi- ja etätyön lomittumista pitää 

myös koordinoida. Työntekijät jäävät yh-

teisöllisyyden ulkopuolelle, jos he ovat lä-

hityössä eri aikoina. Pitää sopia tietyt päi-

vät viikossa lähityöhön.

– Kaikilla on sosiaalisen elämän kaipuu 

myös työssä.

Monenlaisia tehtäviä  
ympäri maata
Mikko Käkelä muistuttaa, että elintarvi-

kealalla on paljon erilaisia tehtäviä, ja se 

työllistää noin 38 000 henkilöä 1 800 toi-

mipaikassa ympäri Suomea. Koko elintar-

vikeala, teollisuuden lisäksi myös alku-

tuotanto, päivittäistavarakauppa ja ruo-

kapalvelut, työllistää suoraan ja välillisesti 

340  000 ihmistä, eli joka kahdeksannen 

suomalaisen.
Elintarviketeollisuus on suhdanne-

varma työllistäjä ja ketterä sopeutumaan 

markkinamuutoksiin, mutta pätevien 

työntekijöiden palkkaaminen on vaikeu-

tunut myös elintarvikealalla.

Käkelän mukaan kaikki lähtee alan ar-

vostuksesta. Ehkä ei ole osattu kertoa, 

miten tärkeä, kiinnostava ja monipuoli-

nen elintarvikeala on. Yläkoulusta lähtien 

nuorille pitää kertoa, mitä opiskelupaik-

koja ja töitä ala tarjoaa ja muistuttaa, että 

työn perässä ei tarvitse välttämättä muut-

taa pitkälle.
Käkelä sanoo, että jokainen työpaikka 

on opettanut ja kehittänyt häntä. Aikai-

semmissa työpaikoissaan hän on oppinut 

ymmärtämään kuluttajien tarpeita ja yri-

tyksen arkea.
– Toin Elintarviketeollisuusliittoon yri-

tysmaailman ymmärryksen, hän tiivistää.

Käkelä kuvaa itseään maanläheiseksi. 

Hän uskoo rehelliseen ja ahkeraan työnte-

koon sekä hyvään tiimiyhteistyöhön. 

– Arvostan hyvinvointia, vuorovaiku-

tusta ihmisten kanssa, maukasta ruokaa, 

lepoa ja liikuntaa. 
Kansainvälisissä työtehtävissään Käkelä 

on kokenut, että suomalaisia ja suomalai-

suutta arvostetaan. Hän haluaa peilata ny-

kyiseen työhönsä tämän arvostuksen ja 

uskoo, että suomalaiset elintarvikeyrityk-

set menestyvät myös kansainvälisesti.  l

Arvostatko eniten mausteseosten herkullisuutta, toimitusvarmuutta  

vai maustetoimittajasi kykyä innovoida uusia tuotteita kanssasi?  

Maustepalvelu pystyy tähän kaikkeen – siksi olemme Suomen johtava  

elintarvikekomponenttien asiantuntija ja toimittaja.

Menestyksen makujen  
rakentaja

www.maustepalvelu.com 
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COMMERCIAL ARTICLES
IN PRINT, a commercial article (advertorial), looks like an 
editorial article. However, readers need to be able to distinguish 
editorial content from advertisements. So it should be marked: 
Partner content – Kumppanisisältö in the upper corner of the 
page. Also the font and lay-out should differ from editorial 
content. 

DIGITAL ADVERTORIALS are published on magazine´s website 
kehittyvaelintarvike.fi, on the front page, between the articles. 
It is shown for two months in the front page and will be found 
later in the archives. Digital advertorial is a fast, effective and 
low-budget way of getting attention to a product, service, 
company or event. A digital commercial article opens as an 
individual page as the editorial content do. In addition to the text 
elements and main photo, other elements like url links, video or 
more photos can be included. Our website is responsive, so the 
contents can also be read via mobile devices. Digital advertorials 
are also highlighted in the Finnish Society of Food Science and 
Technology newsletter once to reach almost 2,000 food sector 
professionals. 

READY MEAL is an advertorial written, photographed and edited 
for you by our professionals. The layout is done by a professio-
nal graphic designer, following your company’s style guide if 
wanted. Travel expenses are not included in the list price.

71 % 

PRICES FOR ADVERTORIALS

 One page ready-to-print advertorial in print  
 2,340 € + VAT 

  Spread-sized ready-to-print advertorial in print  
 3,510 € + VAT

  Digital advertorial + highlight in newsletter  
 1,175 € + VAT

  For maximum coverage, we suggest to combine the 
print content with an advertorial in our website and a 
newsletter. Price of a package including one page adver-
torial in print and a digital advertorial is 2,715 € + VAT.

COMMERCIAL ARTICLE PACKAGES COVER BOTH PRINT,  
DIGITAL AND NEWSLETTER

Pakkaukset & Alihankinta, Argoteknologia   7

Arto Liimatainen kertoo, että digitalisaatio 
antaa paljon mahdollisuuksia toimintojen 
kehittämiseen.

Digitaalinen ajopöytäkirja sujuvoittaa 
tiimityöskentelyä. 

”Saamme nyt paljon 
enemmän tietoa 
prosessista, mikä 
auttaa meitä jatkossa 
välttämään virheitä.”
Arto Liimatainen, Orkla

SIEMENSIN IOT-KÄYTTÖJÄRJESTELMÄ MINDSPHERE

Kohti tiedolla johtamista
Noin kolme miljoonaa konvehtirasiaa 
vuodessa tuottava laitos on ottanut 
ensimmäiset askeleensa kohti tiedolla 
johtamista yhdessä Siemensin kanssa. 

Tekninen päällikkö Arto Liimatainen tuntee Jyväs-

kylän Vaajakoskella sijaitsevan Orklan tehtaan yli 20 

vuoden ajalta. Viimeisen vuosikymmenen aikana 

tehtaan konekanta on uudistunut ja automaatioaste 

noussut huomattavasti. 

”Prosessien muuttuessa huomasimme, että tuotan-

nossamme oli ongelmakohtia, joiden juurisyitä emme 

heti saaneet selville. Halusimme parantaa tiedonke-

ruuta, päästä eroon käsin kirjauksesta ja hahmottaa 

entistä paremmin syy-seuraussuhteita.”

Siemensin suomalaisten osaajien kehittämä yhteiske-

hitysmenetelmä Value Hacker osoitti toimivuutensa 

myös Vaajakoskella toteutetussa projektissa. Value 

Hacker koostui seuraavista päävaiheista: muutostar-

peiden tunnistamisesta työpajan avulla, käyttöliit-

tymän prototyypin luomisesta, IoT-sovelluksen toteu-

tuksesta ja käyttäjäpalautteen pohjalta tehdystä 

jatkokehitystyöstä. 

Teknologia-alustaksi valittiin Siemensin IoT-käyttöjär-

jestelmä MindSphere, jonka päälle kehitettiin juuri 

Orklan tarpeisiin kustomoitu sovellus. Sovelluksen 

ensimmäisen vaiheen tärkeimmät ominaisuudet ovat 

ajopöytäkirja ja raportointityökalu. 

”MindSphere-alustan positiivinen yllätys oli sen liittä-

misen helppous olemassa olevaan järjestelmään ja 

alustan valmius räätälöityihin ratkaisuihin.”

Jäljitettävyys parani

Chocostar-linjan ajopöytäkirjan käyttöönotto oli tärkeä 

osa tiedolla johtamisen muutosta, jossa pyritään 

ennakointiin ja proaktiiviseen työskentelyyn. Tiedot 

tallentuvat automaattisesti, jolloin aiemmin käsin 

kirjaamiseen käytetty aika vapautuu muihin tehtäviin.

”Saamme nyt paljon enemmän tietoa prosessista, 

mikä jatkossa auttaa välttämään mahdollisia laatuvir-

heitä. Voimme tarvittaessa palata nopeasti siihen 

hetkeen, jolloin häiriö on tapahtunut. Jäljitettävyyden 

kautta voimme oppia välttämään samat virheet vastai-

suudessa”, Liimatainen kertoo.

www.siemens.fi/elintarvike

Hankkeen saavutuksia ollaan monistamassa tehtaan muihin 
osiin. Myös Chocostar-linjan automaatioratkaisu on 
rakennettu hyödyntäen Siemensin teknologiaratkaisuja

KUMPPANISISÄLTÖ

Prices of advertorials (€)

Ready-
to-print

Ready 
Meal 

Article  
in print,  
one page

2,340

Article  
in print, 
spread

3,510

Digital  
advertorial + 
highlight in 
newsletter

1,175

Package, 
one page

2,715 3,555

Package, 
spread

3,615 4,855

OF READERS TRUST IN THE QUALITY 
OF PRODUCTS AND SERVICES 
PRESENTED IN THE MAGAZINE.
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ASIANTUNTIJAPALVELUT

AFRY FINLAND OY
– asiantuntija- ja projektinjohtopalvelut
– laitos- ja rakennesuunnittelu
– tuotantotekniikka ja logistiikka
– digitalisaatio
– kestävä kehitys
– tekninen konsultointi
– arkkitehtuuri
– lupa- ja viranomaisasiat
– turvallisuusjohtaminen ja HSE-palvelut
– riskianalyysit ja palosuojaus

ECOBIO OY
– kestävän kehityksen SaaS-palvelu
– lainsäädännön seuranta & hallinta

ENVIROVET OY
– elintarviketurvallisuuden auditoinnit
 ja koulutukset

FOODWEST OY
– ideointi
– kuluttajaymmärrys, markkinatutkimus
– tuotekehitys
– konseptikehitys
– sopimusvalmistus / -pakkaaminen
– laatu, vastuullisuus ja elintarvike- 

lainsäädäntö
– tuotetietopalvelu (pakkausmerkinnät, 

Synkka, Jamix)
– ravitsemusasiantuntijapalvelut
– Food Service asiantuntijapalvelut

IRORESEARCH OY 
- kuluttaja- ja markkinaymmärrys 
- konsepti- tuote- ja pakkauskehitys 
- tracking- ja segmentointitutkimukset

KYMEN YMPÄRISTÖLABORATORIO OY
- Suomalainen elintarvike-, vesi- ja ympä-

ristölaboratorio
- elintarviketutkimukset omavalvonnan, 

viranomaisvalvonnan ja tuotekehityk-
sen tueksi

LIARK OY
-  arkkitehtisuunnittelu ja 
   pääsuunnittelijatehtävät

MEDFILES OY
– elintarvikelainsäädäntö
– tutkimus & kehitystyö
– kliiniset tutkimukset

METROPOLILAB OY
- Suomalainen elintarvike-, vesi- ja  

ympäristölaboratorio
- Elintarviketutkimukset omavalvonnan, 

viranomaisvalvonnan ja tuotekehityk-
sen tueksi

RE GROUP
– asiantuntijapalvelut
– projektijohtopalvelut 
– tuotantotekniikka ja logistiikka 
– arkkitehtuuri ja rakennetekniikka 
– LVIA- ja sähkötekniikka 
– kylmätekniikka

SATAFOOD KEHITTÄMISYHDISTYS RY
– asiantuntijapalvelut elintarvikealan  

yrityksille ja maatiloille, 
– bio- ja kiertotalouden asiantuntemus, al-

kutuotantoon sekä 
– elintarvike- ja ympäristöteknologioihin 

liittyvät kehityshankkeet

SEFO-KONSULTOINTI
– elintarvikehygienian perusteet-kirja, suo-

mi, ruotsi, englanti, arabia, espanja, venä-
jä, kiina, thai, turkki ja viro

 

SWECO OY
– elintarvike-, kontaktimateriaali- ja 

kemikaaliturvallisuuspalvelut
– ISO 22000, FSSC ja BRC -järjestelmät
– HACCP riskikartoitukset
– elintarvikelainsäädäntö
– kiertotalous
– toimitusketjun hallinta
– koneturvallisuus

KONEET, LAITTEET JA  
VOITELUAINEET

AMMERAAL BELTECH OY
– elintarviketeollisuuden hihnat

BEDIKA OY
– elintarviketeollisuuden koneet
– pakkauskoneet ja –materiaalit

CORTEX OY
– leipomo- ja pakkauskoneet
– merkintälaitteet
– pakkausmateriaalit

DOSETEC EXACT OY
– punnitus- ja annostelujärjestelmät
– säiliövaa’at
– lattiavaa’at
– pöytävaa’at

FINN-METACON OY
– kuljetinjärjestelmät
– hygieeniset kuljettimet
– robottisolut

FOODMEC OY
- teurastamolaitteet ja tarvikkeet
- elintarviketeollisuuden koneet
- hygienia ja tuoteturvallisuus
- tarvikkeet ja varaosat

FORSFOOD OY
– elintarviketeollisuuden koneet
– linjastot ja kuljettimet

FUCHS OIL FINLAND OY
– elintarvikelaatuiset Cassida voitelu- 

aineet. Voiteluaineilla ovat NSF-rekiste-
röinnit, Halal ja Kosher sertifioinnit sekä  
tuotannolla on ISO 21469 sertifiointi.

HIGH METAL OY
– elintarviketeollisuuden koneet, laitteet 

ja linjastot
– suunnittelu ja valmistus 70 vuoden  

kokemuksella

INFORMA OY
– merkintälaitteet
– tuote- ja pakkausmerkinnät

JAUHETEKNIIKKA OY
– jauheiden annostelulaitteet
– nesteiden annostelulaitteet
– suursäkkien tyhjennyslaitteistot
– raaka-aineiden annostelujärjestelmät

KAFEKO OY
– pakkauskoneet
– prosessilaitteet
– kokonaislinjat ja lavaus

KARI NEVALAINEN OY
– tuotemerkinnän koneet ja laitteet
– etikettitulostimet
– aplikaattorit
– käsimerkintälaitteet
– etiketit, tarvikkeet

KLINGER FINLAND OY
– merkintälaitteet ja -ohjelmistot
– tuote- ja pakkausmerkintä

KLÜBER LUBRICATION NORDIC A/S
– elintarvikehyväksytyt voiteluaineet
– teollisuuden voiteluaineet

KOMETOS OY
– komponenttiannostelijat
– nesteannostelijat
– rasianpurkajat

LINEPACK OY
– pakkauskoneet
– metallinilmaisimet
– merkintälaitteet
– vaa'at
– ruoka-annostelijat

MEKITEC OY
– laadunvalvontajärjestelmät

METROHM NORDIC OY
– mittalaitteet: pH, suolat, vesi
– prosessianalysaattorit

MULTIVAC OY
– pakkauskoneet
– etiketöintikoneet
– siivutuskoneet
– monipäävaa’at
– tarkastusvaa’at
– metallinilmaisimet
– röntgenlaitteet
– robotiikka

TUOTERYHMÄOSA

HANKINTAOPAS

CLASSIFIEDS

Classifieds are published in every 
issue of the print magazine. The 
products and services are classi-

fied in categories, and there is also an 
alphabetical index of companies.

Information in  
Digital Classifieds
  The same information is included 

in both Digital and Print Classifieds 
with an active link to advertiser’s 
website.

Price:
  Information in Digital Classifieds for 

a year 490 € + VAT
  Print Classifieds + Digital,  

price of print + 245 € + VAT

On our website you can find the 
Digital Classifieds “Hankinta-
opas”. As a reader you can search 

by categories and click a link to go 
directly to the advertiser’s website.

Information in  
Print Classifieds
CATEGORIES SECTION:
  Headline in product category 90 €
  One line in product category 45 €
  Logo 150 €

ALPHABETICAL:
  Contact information included in price
  Logo 250 €



BANNERS are shown up to two months. 

 ADVERTISEMENTS 
IN THE MAGAZINE 
WEBPAGE

EVENT CALENDAR is for professional events in the food 
industry. It is possible to advertise different kinds of live 
and online events in this calendar, e.g., fairs, congresses, 
seminars, competitions, and courses. Paid events will 
be shown first, otherwise the events are organized 
chronologically and the reader can do searches in the 
calendar.

An ad is shown until the event is over or two months at 
most. Size of a main photo in the calendar is 570 x 355 px. Via 
Read more -tag opens a event page where you can include for 
example the program of the event. The main photo scales to 
the event page.

An ad in Event Calendar is priced 490 € + VAT. The price 
includes one highlight in the newsletter.

ADVERTORIALS have been presented earlier on page 6.  
Photo size for a digital advertorial is 568 x 250 px.

Banner sizes and prices (€)

Medium rectangle 300 x 250 px 390

Small skyscraper 140 x 350 px 390

Article 568 x 250 px 1,175

Event 570 x 355 px 490

Classifieds see p. 7 490

Product Launch see p. 9 685
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The Kehittyvä Elintarvike newsletter is a profitable way to reach 
2,300 food professionals in Finland. It is sent to the members of 
Finnish Society of Food Science and Technology and magazine 
readers between the published issues and is published twice a 
month.

The newsletter 
informs readers about 
current topics and is a 
great way for target-
ing branding, e.g. for 
new products, services, 
courses, events, and 
open positions.

A BANNER in a news-
letter can be for exam-
ple a event ad or open 
job position. The size of 
the banner is about 564 
x 212 px and it costs 375 + VAT. The cost for making the ban-
ner is 52,50 € + VAT if the picture and texts are ready. A link to a 
wanted site is embedded into the banner. 

FRESH FROM THE OVEN - PRODUCT LAUNCH is published as 
its own page but it is not attached to frontpage newsfeed. 

Product Launch is highlighted in a newsletter with a link to 
the product launch page or the producer’s website. 

Product Launches are found in a menu. The article includes 
one photo, a headline, a short lead, and a description of the 
product. A Product Launch is available for one year. The price is 
685 € + VAT.  The price includes one highlight in the newsletter.

NEWSLETTER
Banners and prices

RECRUITMENT 
PACKAGE
Inform food industry professionals and students about 
an open position. Via our newsletter and website you can 
reach especionally professionals in food science, education, 
product development, product safety, production, processing, 
procuremenst, investments, sales, marketing and import. They 
work as specialists, leaders and managers. Most of them work in 
food industry, universities and public service.

Price for a multichannel Recruitment Package is 700 € + VAT.

  banner in the website frontpage’s 

  banner attached to the widely read Nominations column

  banner highlight in the newsletter

  post in the LinkedIn, Twitter  
 and Facebook channels of  
 the magazine’s publisher  
 Finnish Society of Food Science  
 and Technology 

ATTACHMENTS
Attachments can be added for the magazine. They can be 
separate, added with a sticker or with a glue drop.

Ask for a detailed offer for you purposes, prices are from  
1,500 € + VAT.

TECHNICAL SPECIFICATIONS
PRINT

Magazine size: A4 (210 x 297 mm)

Printing method: offset

Ligature: hook binding

Ad material: print-ready pdf

Picture resolution at least 300 dpi

Colour profile: CMYK

Sending addresses:  
jaakko@kahala.fi and  
hannu.pyykko@mediabookers.fi

DIGITAL

Pictures: jpg/png/gif

Banner size up to 500 kB

Texts: docx

Materials need to be delivered at least five (5) 
working days prior to campaign start. 

Sending addresses:  
toimitus@kehittyvaelintarvike.fi and  
hannu.pyykko@mediabookers.fi

Before sending  
make sure there are  
no RGB or Pantone 
coloured elements 

included (texts, fonts, 
photos, vectors)

77 % 
OF THE READERS 
FLICK THROUGH EVERY 
NEWSLETTER – REACH 
EFFECTIVELY 2,300 
PROFESSIONALS READERS  

WANT TO SEE RECRUITMENT  
ADS

mailto:hannu.pyykko@mediabookers.fi
mailto:toimitus@kehittyvaelintarvike.fi
mailto:hannu.pyykko@mediabookers.fi


DISCOUNTS, TERMS OF PAYMENT 
AND CANCELLATIONS 
Advertising agency discount for print adds 
is 15%. Invoice is paid for the Finnish 
Society of Food Science and Technology, 
14 days net from the date of the invoice. 
Written cancellations are accepted before 
final booking day for print materials, five 
working days regarding digital content. 
Cancellations made afterwards are 
charged for the full price. 
Complaints need to be lodged in writing 
within 14 days from publication date. 
The liability of the magazine Kehittyvä 
Elintarvike for errors in advertisement 
or omission of advertisement is limited 
to a refund of the amount paid for the 
advertisement.

New laws, regulations and authority 
actions taking place will increase prices 
at the moment of entry. These changes 
regard also reservations made prior to 
new actions. 

LIABILITY OF THE ADVERTISER
The advertiser is liable for ensuring 
the booked advertisement does not 
contravene current legislation, regulations 
by authorities and advertising industry 
self-regulation organs, or good practice. 
The	advertiser	and/or	advertising	
agency shall be liable for ensuring that 
publication of the advertisement can 
take place without breaching anyone’s 
copyright, intellectual property, or other 
rights. The advertiser and advertising 
agency shall be liable for any damages or 
losses	caused	to	third	parties	and/or	to	
the publisher by its advertising.

LIABILITY OF THE PUBLISHER
The publisher reserves the right not to 
publish advertisements. The publisher 
is not liable for benefits promised in the 
advertisement. The right to update the 
media card is reserved.

PUBLISHER
Elintarviketieteiden Seura ry -

The Finnish Society of Food Science and Technology
PL 115, 00241 Helsinki

info@ets.fi

EDITOR IN CHIEF
Laura Hyvärinen, +358 40 1677 425

laura.hyvarinen@kehittyvaelintarvike.fi

EDITORS
Pirjo Huhtakangas, +358 40 822 1370

pirjo.huhtakangas@kehittyvaelintarvike.fi

Elina Teerijoki, +358 40 719 6633
elina.teerijoki@kehittyvaelintarvike.fi

ADVERTISING SALES AND COMMERCIAL COLLABORATION
Hannu Pyykkö, +358 50 2250

hannu.pyykko@mediabookers.fi

ART DIRECTOR
Jaakko Kahala

jaakko@kahala.fi

PRINTING HOUSE
Punamusta, Forssa, Finland
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