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Iso Numero on katulehti, joka 
muuttaa maailmaa. Lehti luo työtä, 
toimeentuloa ja toivoa. Isoa Nume-
roa saa myydä kuka tahansa, joka 

tarvitsee lisätuloja tiukan paikan tullen. 
  Isoa Numeroa lukevat yhteiskunnal-

lisesti valveutuneet, sosiaalisella omal-
latunnolla varustetut kaupunkilaiset, 
joille kestävien valintojen tekeminen on 
arkipäivää. Heille lehden ostaminen on 
kannanotto sosiaalisen oikeudenmukai-
suuden puolesta. Syksyllä 2017 toteute-
tun lukijakyselyn mukaan ensisijainen 
syy ostaa lehti on sen tarjoama mah-
dollisuus työntekoon. Sen lisäksi lähes 
80 prosenttia vastanneista ostaa lehden 
sen sisällön takia. Lukijakyselyn perus-
teella Isoa Numeroa ostavat erityisesti 
36–50-vuotiaat naiset, mutta lukijakunta 
on jakautunut moneen ikäluokkaan, su-
kupuoleen ja tuloluokkaan. Ison Nume-
ron lukijoita yhdistää kiinnostus eettisiin 
ja ekologisiin kulutusvalintoihin. 

Iso Numero on voittoa tavoittelema-
ton, journalistisin kriteerein toimitettu 
kulttuuriin ja yhteiskuntaan keskittynyt 
aikakauslehti. Tekijöinä on eturivin 
toimittajia, valokuvaajia ja sarjakuvatai-
teilijoita. Isossa Numerossa näkyy myös 

kulttuuri-, mielipide- ja tiedelehtien 
parhaimmistoa uudelleen julkaistuina 
juttuina. Iso Numero kuuluu kansainvä-
liseen katulehtien verkostoon INSPiin 
ja lehdessä julkaistaan maailmantähtien 
haastatteluja muista katulehdistä. Mu-
kana ovat olleet muun muassa ihmisoi-
keusaktivisti Tarana Burke, tennispe-
laaja Novak Djokovic, kirjailija Naomi 
Klein ja popyhtye Depeche Mode. 

Raikasilmeinen Iso Numero ilmestyy 
vuonna 2018 kymmenen kertaa, kuun 
ensimmäisenä perjantaina (paitsi heinä-
kuussa). 3500–6000 kappaleen painos 
myydään irtonumeroina julkisilla pai-
koilla lähinnä pääkaupunkiseudulla. 
Myyjätilanteesta riippuen sitä on 
saatavilla vaihtelevasti myös 
muissa kaupungeissa. Painos 
myydään loppuun joka kerta.   

Mainostaminen Ison Nu-
meron sivuilla on yhteiskun-
tavastuun ilmaus ja näkyvä ja 
konkreettinen kannanotto eriar-
voisuutta vastaan. Lehti tavoittaa 
suoraan käteen myytynä kiinnostavan 
ja aktiivisen kaupunkilaisten ryhmän. 
Ison Numeron brändi on vahva ja tunnet-
tu tavoitellussa kohderyhmässä.

Myyjälle  
puolet lehden 

hinnasta

Katulehti tuntuu sydämessä
Miksi ilmoittaa Isossa Numerossa?
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Numero Aineisto Ilmestyy

#22   5.2.

#23   5.3.

#24   9.4.

#25  7.5.

#26  14.5. 4.6. 

#27 9.7. 3.8.

#28 13.8.  7.9.

#29 10.9. 5.10.

#30 8.10. 2.11.

#31 12.11. 7.12.

Iso Numero ilmestyy syksyllä kuun ensimmäisenä perjantaina.

Ilmestymispäivät

Lehden tiedot
Iso Numero on Kulttuuri-, mielipide- ja tiedelehtien 
liitto Kultti ry :n julkaisema katu lehti joka kuuluuu 
maailmanlaajuiseen katulehtien verkostoon. 

Lehden koko 210 x 275 mm

Väri 4/4

Paperi Edixion Offset 190g/100g

Painos 8000

Päätoimittaja Hannele Huhtala 
E-mail: hannele.huhtala@isonumero.fi 
Puhelin: 040 572 7506 

 

Neljä uutta  
ilmestymis

kertaa
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Ilmoitusmyynti

Ilmoitusohjeet

Ilmoitushinnat

Markkinointipäällikkö
Heidi Norra 
heidi.norra@isonumero.fi 
050 505 4229 

Hinnat valmiille aineistoille. Hintoihin lisätään arvonlisävero 24 %. Mediatoimistoalennus -15%

Painomenetelmä  
Heatsetrotaatio

Valmiit aineistot  
PDF-tiedosto

Väriprofiili  
PSO Uncoated ISO12647

Kuvien resoluutio  
300dpi 

Sivunvalmistus  Origine ky, www.origine.fi 
Janne Hulkkonen,  
Puhelin 050 413 4959,  
Sähköposti janne.hulkkonen@origine.fi

Paino  
PunaMusta Oy

Kolmasosa sivua, pysty
72 x 275 mm + 3 mm leikkausvara
Hinta: 1 050 €

Neljäsosasivua, pysty
88 x 118 mm
Hinta: 900 €

Kahdeksasosasivua, vaaka
88 x 59 mm
Hinta: 475 €

1/3

1/4
1/8

Aukeama
420 x 275 mm + 3 mm leikkausvara
Hinta: 2900 €

Puoli sivua, vaaka
180 x 118 mm
Hinta: 1375 €

Puoli sivua,  pysty
88 x 237 mm
Hinta: 1375 €

2/1 

1/2

1/2

Takakansi
210 x 275 mm + 3 mm leikkausvara
Hinta: 3100 €

Takasisäkansi tai etusisäkansi
210 x 275 mm + 3 mm leikkausvara
Hinta: 2350 €

Koko sivu
210 x 275 mm + 3 mm leikkausvara
Hinta: 2050 €

1/1 1/1 1/1 


