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Isoa Numeroa lukevat yhteiskunnallisesti valveutuneet, 
sosiaalisella omalla tunnolla varustetut kaupunkilaiset. 
Heille Ison Numeron ostaminen on kannanotto sosiaali-
sen oikeudenmukaisuuden puolesta. 

Ison Numeron lukijoita yhdistää kiinnostus eettisiin ja 
ekologisiin kulutusvalintoihin. He ovat aktiivisia ja kriittisiä 
kuluttajia ja mielipidevaikuttajia omissa verkostoissaan. Ison 
Numeron lukijat ovat kiinnostuneita kulttuurista, kaupungis-
ta ja tapahtumista ympärillään. Raikasilmeinen Iso Numero 
ilmestyy vuonna 2017 kuusi kertaa

Iso Numero on voittoa tavoittelematon, journalistisin kri-
teerein toimitettu aikakauslehti, jonka sisältö kootaan kult-
tuuri-, mielipide- ja tiedelehtien parhaimmistolta. Mukana 
on myös aiemmin julkaisematonta sisältöä eturivin toimitta-
jilta, valokuvaajilta ja sarjakuvataiteilijoilta.

Isoa Numeroa saa myydä kuka tahansa, joka tarvitsee lisä-
tuloja tiukan paikan tullen. 8000 kappaleen painos myydään 
irtonumeroina julkisilla paikoilla lähinnä pääkaupunkiseu-
dulla. Myyjätilanteesta riippuen sitä on saatavilla vaihtelevas-
ti myös muissa suurissa kaupungeissa. Koko painos myydään 
loppuun joka kerta.

Mainostaminen Ison Numeron sivuilla on yhteiskuntavas-
tuun ilmaus ja näkyvä ja konkreettinen kannanotto eriarvoi-
suutta vastaan. Lehti tavoittaa suoraan käteen myytynä kiin-
nostavan ja aktiivisen kohderyhmän. Ison Numeron brändi 
on vahva ja tunnettu tavoitellussa kohderyhmässä.

Ilmeistymisaikataulu  
ja varauspäivät

Numero Varaus Aineisto Ilmestyy

1/2017 11.1. 13.1. 30.1.

2/2017 13.3. 15.3. 29.3.

3/2017 17.5. 19.5. 5.6.

4/2017 2.8. 4.8. 18.8.

5/2017 13.9. 15.9. 2.10.

6/2017 15.11. 17.11. 4.12.
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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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