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Luonnonystävän aikakauslehti

Suomen Luonto on laadustaan ja ulkoasustaan 
palkittu luonto- ja ympäristöaiheiden erikoislehti. 
Kymmenen numeroa vuodessa tavoittaa suuren 
joukon niin aktiivisia luonnonharrastajia kuin 
luonnon yhteyttä kaipaavia kaupunkilaisiakin.

LukijaprofiiLi

• Suomen Luonnolla on 100 000 lukijaa.
• Naisia 51 %, miehiä 49 %
• 30–44-vuotiaita lukijoita 23 %, 45–59-vuotiaita 30 % ja yli 60-vuotiaita 36 %
• Päivittäisostopäättäjiä 81 %
• Lapsiperheitä 36 %, kahden hengen talouksia 45 %
• Hyvätuloisia: talouden bruttotulot 35 000–75 000 € 38 %, yli 75 000 € 19 %
• Korkeasti koulutettuja: Ammattikorkeakoulu, yliopisto tai korkeakoulu 52 %
• Hyvässä asemassa työelämässä: johtotaso ja toimihenkilöt 39 %
   (KMT Lukija Syksy 2011/Kevät 2012)
 
Tyypillinen lukija sekä voi että haluaa kuluttaa keskimääräistä enemmän, mutta pyrkii tekemään sen vastuullisesti. 
Hän valitsee ympäristöystävällisiä, laadukkaita ja terveyttä edistäviä tuotteita. Häntä kiinnostaa keskivertosuomalaista 
enemmän retkeily, puutarhanhoito, ympäristö ja terveys, valokuvaus, kulttuuri, ruuanlaitto ja kotimaan ohella myös 
ulkomaanmatkailu. Hän myös liikkuu luonnossa, rakentaa, remontoi, mökkeilee ja lukee kirjoja ja lehtiä sekä käy 
teatterissa ja konserteissa muita suomalaisia useammin. (KMT Kuluttaja 2011)
Lehden parissa vietetään aikaa yli kaksi tuntia. Vuosikerrat säästetään ja juttuihin palataan uudelleen.  
(Lukijatutkimus 2008)

Nro	 ilmestyy	 Varauspäivä	 aineisto-päivä	 aiheet:	
1/13 25.1. pe 4.1. ke 8.1. ti luontokuvaus
2/13 1.3. pe 1.2. pe 12.2. ti kevät, luontoharrastus, kurssi- ja tapahtumakalenteri
3/13 5.4. pe 8.3. pe 19.3. ti luontomatkailu ja -retkeily, digikuvaus, kierrätys 
4/13 10.5. pe 12.4. pe 23.4. ti luonnonkasvit, puutarha, mökki kesäkuntoon
5/13  14.6. pe 17.5. pe 28.5. ti suuri kesänumero, kesäluonto, kesämatkat    
    (irtonumerotarjous)
6/13 16.8. pe 19.7. pe 30.7. ti sienet, sadonkorjuu
7/13 13.9. pe 16.8. pe 27.8. ti ekoasuminen, ekokulutus
8/13 11.10. pe 13.9. pe 24.9. ti hyvinvointia luonnosta, luomu ja luonnontuotteet
9/13 15.11. pe 18.10. pe 29.10. ti luontoa tuntemaan (uusi tutkimustieto, luonto museoissa,  
    luonto kirjoissa)
10/13 13.12. pe 15.11. pe 26.11. ti talviretkeily ja -matkailu

Joka numerossa: ajankohtaiset ja kiinnostavimmat luonnon tapahtumat ja ilmiöt, tärkeimmät ympäristöaiheet ja vinkit 
ekologiseen elämäntapaan, retkeilyyn ja luontomatkailuun, kuvituksena parhaat luontokuvat.
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iLmoita	SuomeN	LuoNNoSSa,		
taVoitat	100	000	LuoNNoNyStäVää!
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iLmoituSkoot	ja	hiNNat

koko	(4-väri)  Leveys	x	korkeus	 hinta	(alv	0	%)
2/1	  440 x 297 mm*  4 400 €
takakansi	 220 x 267 mm*  3 200 €
1/1  220 x 297 mm* 2 375 €
1/2	vaaka	 195 x 133 mm  1 650 €
1/2	pysty		 90 x 270 mm  1 650 €
1/4	  90 x 133 mm  825 €
1/8	  90 x 65 mm  450 €
moduli	  43 x 50 mm  125 €

iLmoituSVarauSteN	peruuttamiNeN

Viimeistään varauspäivänä. Määräajan jälkeen tehdyistä 
peruutuksista veloitetaan 50 % ilmoitushinnasta. Reklamaatiot 
ja lehden vastuu ilmoituksista 14 vrk kuluessa lehden 
ilmestymisestä kirjallisesti. Vastuu virheistä tai ilmoituksen 
poisjäämisestä rajoittuu ilmoitushinnan palauttamiseen.

* Ilmoitettu pinta-ala tarkoittaa koko sivualaa. 
Väripintojen ulottuessa leikkaukseen on 
mitoitettava leikkausvaraa vähintään 4 mm/reuna. 
Aineistossa on oltava kulmamerkit. Huomioithan 
sivun suunnittelussa, että sisäreuna uppoaa 
liimasidonnan vuoksi taitteeseen. 

Hintaan lisätään alv 24 %. Maksuehto 14 vrk 
netto. Mainostoimistoalennus 15 %. Määräalennus 
sopimuksen mukaan.

juLkaiSija

Suomen luonnonsuojeluliitto ry
Kotkankatu 9, 00510 Helsinki
Puh (09) 228 081
www.sll.fi,  
www.suomenluonto.fi

tekNiSet	tiedot

Lehden koko .................................. 220 x 297
Painopinta-ala................................ 220 x 297
Rasteritiheys.....................................70 linjaa
Sidonta....................................... liimasidonta

iLmoituSaiNeiStot

Aineistovaatimus......................................PDF
Kirjasintiedostojen tulee sisältyä pdf-tiedostoihin (”fonts  
embedded”) tai tekstit on konvertoitava vektorigrafiikaksi.
Bittikarttakuvien resoluutio 350 dpi.
Kaikki värimäärittelyt on tehtävä CMYK-muotoisina.
Väriprofiili: http://www.hansaprint.fi  ISOcoated_v2_300_eci.icc
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iLmoituSmyyNti	ja	VaraukSet

arja	Blom
arja.blom@bfmedia.fi
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iLmoituSaiNeiStojeN	toimituS

s-posti: ilmoitukset@sll.fi
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