
HIUS- JA KAUNEUSALAN 
AMMATTILEHTI
PINNI



Pinni tarjoaa mainostajalle hius- ja kauneusalan 
ammattilaisten tarkasti rajatun ja sitoutuneen yleisön.

Myyntijohtaja 
Meri Mäkinen

Toimituspäällikkö 
Pia Paalasvuo

Hiukset: Martin Creant @ MODE, Chipping Campden 
Make-up: Roseanna Velin. Styling: Magdelena Jacobs. Valokuvat: Richard Miles 



Suomen ainoa hius- ja 
kauneusalan ammattimedia. 

Pinni on tilauspohjainen ja tavoittaa 
noin 90 prosenttisesti hius- ja 
kauneusalan ammattilaiset kautta 
maan. 

Lehti ilmestyy niin printtinä kuin 
diginä 8 kertaa vuodessa.



ADAM-TUTKIMUS

Pinni on luotettava yhteistyökumppani, jolla on sitoutunut yleisö.

✔ Vastaajia 321, lehden lukeneita 236
✔ Luen lehden jokaisen numeron 80%
✔ Lehden lukemiseen käytetään keskimäärin 43 minuuttia
✔ Yhtä lehteä lukee keskimäärin 3 henkilöä
✔ Pinniä luetaan keskimäärin 3 kertaa
✔ Lehteä seurannut keskimäärin 83% yli 5 vuotta
✔ 46% seuraa mieluiten printti-lehdestä alan uutisia
✔ 91% mieltää lehden ilmestymisen (8krt vuodessa) sopivaksi määräksi
✔ 58% seuraa Pinnin Facebook tiliä
✔ Pinnin lukijat suhtautuvat ammattimediaan positiivisesti, mikä on hieman normaalia vertailuryhmää 

myönteisempi.
✔ 85% Pinnin lukijoista mieltää ammattimedian vaikuttavan myönteisesti käsitykseen alasta
✔ 88% kokee Pinnin olevan erittäin tärkeä alan tietolähde
✔ 25% kertoo lukeneensa Pinniä enemmän korona-aikana
✔ Lukijoiden kouluarvosana Pinnille 8,6
✔ Mainokset Pinnissä houkuttelevat kokeilemaan tuotetta ja hakemaan lisätietoa vertailuryhmää enemmän



DIGITALISOITUMINEN

Keväällä 2020 Pinni-lehdestä myös sähköisesti 
luettava digitaalinen versio maksutta luettavissa 
uutiskirjeen tilaajille.
 www.pinni.fi
 Facebook @pinnilehti
 Instagram @pinnilehti
Vahvistavat Pinnin monimuotoisuutta hius- ja 
kauneusalan ykkösmediana.

Kesäkuussa avaamme uudistuneet pinni.fi sivut. 
- selkeyttä, visuaalista kauneutta
- lisää videoita
- lisää kiiinnostavia mainospaikkoja

Pinni.fi sivuilla kävijöitä noin 12.000 / kk 
- Hyvä näkyvyys ilmoittajille
- Kuinka näkyvyyttä kasvatetaan?

Seuraajia 
Instagramissa
5900

Seuraajia 
Facebookissa
7595



Miten mainostaja voi hyödyntää ammattimedian 
ymmärrystä yleisöstään?

● Aktiivisuus alalla ja yhteistyökumppaneita kohtaan puolin ja toisin.

● Toimimme tarvittaessa myös "mainostoimistona".

● Saamme usein toiveita toimitukselliseen sisältöön liittyen, ja näistä 
poimimme aina ajankohtaisimmat aiheet seuraavan lehden sisältöön.



Suosituimmat näkyvyydet sidotaan yhteen

● Osta ilmoitus printistä, 
saat mukaan myös nämä 
mainospaikat!



● Erikoisteemaiset artikkelit.
- Haastattelut, näkökulmat, kampaajat aina mukana...,

● Esimerkiksi kasvosuojaimet ja ilmanpuhdistimet vuoden 2020 viimeisessä Pinnissä oli menestys.

● Somessa näkyvyyden yhdistäminen artikkeliyhteistyökumppanuudessa. 



Mainostajalle näkyvyyttä 
tarkkaan rajatulta, 
mainostajalle 100% tärkeältä 
kohderyhmältä. 
● Printtimainokseen sidotaan usein mukaan 

näkyvyys somekanavissa.

● Jutun jakaminen Instagramissa ja/tai 
Facebookissa.

● Mainostajan tuottama kuva/video.

● Somekilpailut, joissa ehtona ainakin sometilien 
seuraaminen. 

● Seuraamme aktiivisesti kuinka mainostajien 
kampanjat toimivat ja osaamme reagoida tarpeen 
vaatiessa.

● Joustavuus ja reiluus - olemme samalla 
puolella!



Mitä Pinnissä seuraavaksi?

Mitä hius- ja kauneusala haluaa ja toivoo?

Mitä hius- ja kauneusalalla markkinoija haluaa ja toivoo?

● Pinni Nordic Hair Star
● Lisää live-tilaisuuksia somessa
● “Kahvihuone” eli keskustelupalsta Pinnin moderoitavissa
● Uutiskirjeet
● Podcast
● Pinni TV
● Kansainvälistyminen - Nordic Hair Alliancen kautta
● ?

#hiusalanhyväksi
#ammattilaisenavuksi
aina hiuskarvan edellä

Heittäydy, ole luova, innostu - se tarttuu!
Kiitos!




