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"Mainostaminen 
Ison Numeron sivuilla on 
yhteiskuntavastuun ilmaus 
ja näkyvä kannanotto 
eriarvoisuutta vastaan."

tu tavoitellussa kohderyhmässä.
 Isoa Numeroa lukevat yhteiskunnal-

lisesti valveutuneet, sosiaalisella omalla-
tunnolla varustetut kaupunkilaiset. Heille 
Ison Numeron ostaminen on kannan-
otto sosiaalisen oikeudenmukaisuuden 
puolesta. Ison Numeron lukijoita yh-
distää kiinnostus eettisiin ja ekologisiin 
kulutusvalintoihin. He ovat aktiivisia ja 
kriittisiä kuluttajia ja mielipidevaikuttajia 
omissa verkostoissaan. Ison Numeron 
lukijat ovat kiinnostuneita kulttuurista, 
kaupungista ja tapahtumista ympärillään. 

 Konseptiuudistuksen läpikäynyt rai-
kasilmeinen Iso Numero ilmestyy neljä 
kertaa vuodessa.

Iso Numero on voittoa tavoittelema-
ton, journalistisin kriteerein toi-
mitettu aikakauslehti, jonka sisältö 
kootaan kulttuuri-, mielipide- ja 

tiedelehtien parhaimmistolta. Mukana 
on myös aiemmin julkaisematonta sisäl-
töä eturivin toimittajilta, valokuvaajilta 
ja sarjakuvataiteilijoilta.

 Isoa Numeroa saa myydä kuka ta-
hansa, joka tarvitsee lisätuloja tiukan 
paikan tullen. Vuonna 2015 Ison Nume-
ron myyjät ansaitsivat yhteensä noin  
90 000 euroa.

 Ison Numeron 12 000 kappaleen 
painos myydään irtonumeroina julkisilla 
paikoilla lähinnä pääkaupunkiseudulla. 
Myyjätilanteesta riippuen sitä on saata-
villa vaihtelevasti myös muissa suurissa 
kaupungeissa. Koko painos myydään 
loppuun joka kerta.

 Mainostaminen Ison Numeron sivuilla 
on yhteiskuntavastuun ilmaus ja näkyvä 
kannanotto eriarvoisuutta vastaan. Lehti 
tavoittaa suoraan käteen myytynä kiin-
nostavan ja aktiivisen kohderyhmän. 
Ison Numeron brändi on vahva ja tunnet-
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210 x 275 mm
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Edixion Offset 190g/100g

14 000

Kulttuuri-, mielipide- ja
tiedelehtien liitto Kultti ry
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Hinnat valmiille aineistoille. Hintoihin lisätään arvonlisävero 24 %. Mediatoimistoalennus -15%.

TEKNISET TIEDOT ILMOITUSHINNAT

1/1 s. Takakansi
210 x 275 mm + 3 mm leikkausvara
3100 €

2/1 s. 1. aukeama
420 x 275 mm + 3 mm leikkausvara
2900 €

1/3 s. pysty
72 x 275 mm + 3 mm leikkausvara
1 050 €

1/1 s. Takasisäkansi tai etusisäkansi
210 x 275 mm + 3 mm leikkausvara
2350 €

1/2 s. vaaka
180 x 118 mm
1375 €

1/4 s. pysty
88 x 118 mm
900 €

1/8 s. vaaka
88 x 59 mm
475 €

1/1 s.
210 x 275 mm + 3 mm leikkausvara
2050 €

1/2 s. pysty
88 x 237 mm
1375 €
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