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Saaristolehtien	  suunnannäyttäjä	  
	  
Kolmatta	  kertaa	  ensi	  toukokuussa	  julkaistava	  Kasnäs	  Kompass	  on	  laadukas	  
saaristohenkinen	  Lifestyle	  -‐lehti,	  joka	  kertoo	  Kasnäsin	  ja	  saariston	  tarjonnasta	  ja	  
tapahtumista	  kesäkaudella	  .	  Lehden	  9000	  kpl	  painosmäärä	  on	  suunnattu	  alueen	  
veneilijöille,	  mökkiläisille,	  hotelliasukkaille,	  kylpylä-‐	  ja	  kokousvieraille	  sekä	  yritysten	  
avainasiakkaille.	  Elämysten,	  harrasteiden	  ja	  muiden	  ajanviettomahdollisuuksien	  lisäksi	  
lehti	  esittelee	  seudun	  luontokohteita,	  kiinnostavia	  ihmisiä	  sekä	  monipuolisia	  palveluja.	  	  
Lisäksi	  lehdessä	  on	  kattava	  info-‐osuus	  sisältäen	  m.m.	  kaikki	  tärkeät	  	  alueen	  aikataulut.	  	  	  

-‐ Lehden	  tarkoitus	  on	  informoida	  alueella	  liikkuvia	  vieraita	  ja	  aktivoida	  heitä	  
käyttämään	  tuotteita	  ja	  palveluita.	  Lehteä	  lähdettiin	  tekemään,	  koska	  yrittäjän	  
näkökulmasta	  paikallista	  mainontaa	  on	  tuloksekkaampaa	  tehdä	  hyvällä	  
konseptilla	  ja	  kohdennetusti	  itse,	  	  sen	  sijaan	  että	  mainostetaan	  liian	  laajalla	  
alueella,	  sanoo	  lehden	  tuottaja,	  yrittäjä	  Petri	  Järvinen	  Kultaliekki	  Oy:stä.	  	  	  

-‐ Myös	  valtakunnalliset	  brändit	  ovat	  löytäneet	  Kasnäs	  Kompass	  lehden	  
markkinointivälineenä	  koska	  alueella	  liikkuvat	  veneilijät	  sekä	  kesävieraat	  ovat	  
pääasiallisesti	  pääkaupunkiseudulta,	  Uudeltamaalta	  sekä	  Varsinais-‐Suomesta.	  

-‐ Lehden	  osumatarkkuus	  saaristo,	  mökki	  ja	  veneasioissa	  on	  hämmästyttävän	  
tarkka	  joka	  on	  mainostajille	  postiivinen	  asia.	  

Lehden	  hyvin	  toteutettu	  sisältö	  ja	  näyttävä	  ulkoasu	  tekevät	  siitä	  Järvisen	  mukaan	  
Kasnäsille	  edustavan	  käyntikortin	  ja	  samalla	  mainostajille	  tehokkaan	  ja	  osuvan	  
foorumin.	  	  

-‐ Lehden	  tuotesivuille	  poimitaan	  lukijoita	  kiinnostavimmat	  uutuustuotteet	  ja	  -‐
palvelut.	  Lehdessä	  esiteltäviä	  tuotteita	  on	  mahdollisuus	  saada	  myyntiin	  ensi	  
kesänä	  Kasnäs	  Kompass	  Lifestyle	  Shopiin,	  Järvinen	  kertoo.	  	  

-‐ Lehti	  on	  pienen	  paikan	  suuri	  ponnistus	  näkyä	  saaristomatkailussa.	  

Järvinen	  uskoo	  lukijoita	  ja	  mainostajia	  kiinnostavan	  myös	  sen,	  että	  lehti	  julkaistiin	  myös	  
iPad-‐versiona	  sekä	  Digilehtenä	  versiona	  ensimmäisten	  	  suomalaisten	  saaristolehtien	  
joukossa.	  	  (www.kasnaskompass.fi/images/digipaper_113153/)	  

-‐ Kompassin	  tarkoitushan	  on	  näyttää	  suuntaa	  ja	  pitää	  asiat	  oikeassa	  kurssissa,	  	  	  
Järvinen	  veistelee.	  	  

Lisätietoa:	  Petri	  Järvinen	  0400-‐530541,	  	  	  kasnaskompass@gmail.com	  

	  

	  


