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75 vuotta luonnon puolella!

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. 
2016 on Suomen Luonnon 75-vuotisjuhlavuosi!

LUKIJAPROFIILI

• Suomen Luonnolla on 186 000 lukijaa.
• Naisia 59 %, miehiä 41 %
• alle 35-vuotiaita lukijoita 15 %, 35–64-vuotiaita 45 % ja yli 65-vuotiaita 40 %
• Päivittäisostopäättäjiä 87 %
• Lapsiperheitä 28 %, kahden hengen talouksia 37 %
• Hyvätuloisia: talouden bruttotulot 35 000–75 000 € 36 %, yli 75 000 € 23 %
• Korkeasti koulutettuja: Ammattikorkeakoulu, yliopisto tai korkeakoulu 50 %
• Hyvässä asemassa työelämässä: johtotaso ja toimihenkilöt 36 %
   (KMT K15)
 
Tyypillisellä Suomen Luonnon lukijalla on keskimääräistä enemmän ostovoimaa. Hän haluaa kuluttaa vastuullisesti ja 
käyttää rahaa myös hyväntekeväisyyteen. Hän valitsee ympäristöystävällisiä, laadukkaita ja terveyttä edistäviä tuotteita. 
Häntä kiinnostaa keskivertosuomalaista enemmän puutarhanhoito, luonto ja ympäristö, hyvinvointi ja terveys, 
valokuvaus, kulttuuri, ruuanlaitto, tiede ja politiikka. Hän myös liikkuu luonnossa, remontoi, mökkeilee ja lukee 
kirjoja ja lehtiä sekä käy teatterissa, konserteissa ja kursseilla ja matkustaa kotimaassa ja ulkomailla muita suomalaisia 
useammin. 
Lehden parissa vietetään pitkä aika, puolestatoista kahteen tuntiin ja se luetaan läpi tarkasti. Vuosikerrat säästetään ja 
juttuihin palataan uudelleen. (KMT K15, Lukijatutkimus 2015)

Nro Ilmestyy Varauspäivä Aineisto-päivä 
1/16 21.1. to 4.1. ma 7.1. to Luonto ja terveys 
2/16 18.2. to 21.1. to 1.2. ma Luontokuvaus, mukana Kuva & Kamera 2016 -messuilla
3/16 24.3. to 25.2. to 7.3. ma Luontomatkailu ja -retkeily
4/16 28.4. to 31.3. to 11.4. ma Mökki ja puutarha
5/16  2.6. to 4.5. ke 16.5. ma 75-vuotisjuhlanumero, irtonumerotarjous
6/16 11.8. to 14.7. to 25.7. ma Syysretkeily
7/16 8.9.to 11.8. to 22.8. ma Energia
8/16 6.10. to 8.9. to 19.9. ma Ekotrendit
9/16 10.11. to 13.10. to 24.10. ma Luontotieto
10/16 9.12. to 9.11. pe 21.11. ma Talviretkeily + uudet välineet

Joka numerossa: ajankohtaiset ja kiinnostavimmat luonnon tapahtumat ja ilmiöt, tärkeimmät ympäristöaiheet ja vinkit 
ekologiseen elämäntapaan, retkeilyyn ja luontomatkailuun, kuvituksena parhaat luontokuvat.

AIKATAULU JA AIHEET VUONNA 2016

ILMOITA SUOMEN LUONNOSSA,  
TAVOITAT 186 000 LUONNONYSTÄVÄÄ!



Luonnonystävän aikakauslehti

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 €
 
www.suomenluonto.fi ks. seuraava sivu.

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 
Itälahdenkatu 22b, 00210 Helsinki
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

ILMOITUSMYYNTI JA VARAUKSET

ILMOITUSAINEISTOJEN TOIMITUS

s-posti: ilmoitukset@sll.fi

TOIMITUKSEN YHTEYSTIEDOT

Suomen Luonto,  
Itälahdenkatu 22b,  
00210 Helsinki
Puh 050 452 2347,  
www.suomenluonto.fi

KIRJAPAINO

Hansaprint Oy, Turku

MEDIATIEDOT2016

 
Arja Blom
puh. 045 646 6611
s-posti: ilmoitukset@sll.fi



Luonnonystävän aikakauslehti

MEDIATIEDOT2016

www.suomenluonto.fi on luonnonystävän 
ykköslehden verkkosivusto, joka tavoittaa 
lehden lukijoiden lisäksi myös muuta luonnosta, 
ympäristöstä ja ekologisesta elämäntavasta 
kiinnostunutta yleisöä.

Sivusto tarjoaa ajankohtaista luontotietoa, vinkkejä luontoharrastukseen,  lisämateriaalia lehden artikkeleihin, 
lehdentekijöiden ja asiantuntijoiden blogeja, lukijoiden luontokuvia ja kilpailuja.

Käyntejä 65 000 - 135 000/kuukausi
Yksilöityjä kävijöitä 60 000 - 110 000/kuukausi
Sivun katseluita 150 000 - 255 000/kuukausi

Katso ajantasaiset viikkokävijämäärät täältä: 
http://tnsmetrix.tns-gallup.fi/public/details/DifferentUsers/2263

BANNERI

Leveys x korkeus      Hinta/kuukausi (alv 0 %)
300x120 px      290 €
650x140 px        390 €     Suurempaa banneria on sivuilla vain yksi kerrallaan.

Formaatti: JPG, GIF, PNG
Resoluutio: 72dpi
Väriavaruus: RGB
Mukana toimitetaan linkki, johon bannerin toivotaan johtavan.

Pienempi banneri näkyy www.suomenluonto.fi etusivulla sekä kaikilla yksittäisillä artikkeli-, kuva-, video- ja blogisivuilla.
Suurempi banneri näkyy www.suomenluonto.fi etusivulla sekä kaikkien yksittäisten artikkelien perässä.

 
SPONSOROITU KILPAILU VERKKOSIVUILLA

Kilpailussa voi olla esim. jokin asiakkaaseen ja/tai luontoon kytkeytyvä kysymys tai kilpailuun voi osallistua antamalla 
pelkät yhteystiedot. Asiakas antaa palkinnon/palkinnot.

Asiakkaan näkyvyys kilpailussa:
- vaakapalkkikuva: asiakkaan toimittama logo ja kuva (koko: 960x120 px) 
- asiakkaan linkit 
- kuva palkinnosta.

Suomen Luonto markkinoi kilpailua näkyvästi suomenluonto.fi -sivustolla sekä sosiaalisessa mediassa (Facebook ja Twit-
ter). Kilpailusivulle voidaan lisätä asiakkaan toivomat linkit kilpailun aiheeseen/palkintoon liittyville internetsivuille.

Kilpailun yhteystietolomake tallentuu Suomen Luonnon tietokantaan, asiakkaalle annetaan tiedoksi kilpailun voittajat. 
Asiakas toimittaa palkinnot voittajille.

Kysy tarkemmin ilmoitusmyyjältä: Arja Blom, 045 646 6611, ilmoitukset@sll.fi


