
LÄHES 40-VUOTIAS Maailman Kuvalehti on ajattelevien 
maailmankansalaisten oma lehti. Se kertoo tarinoita ympäri 
maailman, taustoittaa ja syventää uutisvirtaa.

ILMOITTAMALLA Maailman Kuvalehdessä tavoitat 
 tiedostavat ja avarakatseiset ihmiset. He haluavat tehdä 
eettisesti ja ekologisesti oikeita valintoja. He ovat omien 
verkostojensa mielipidevaikuttajia ja aktiivisia kaupunki-
laisia, jotka ovat kiinnostuneita ympäristöstä, arvostavat 
kulttuurielämyksiä, kaupunkikulttuuria ja haluavat vaikut-
taa maailmaan myös kuluttaessaan.

MAAILMAN KUVALEHTI on palkittu aikakauslehti. Se 
 ilmestyy neljä kertaa vuodessa, ja sillä on yli 5000 lukijaa.

LUKIJAT: Maailman Kuvalehdellä on tyytyväinen ja 
 uskollinen lukijakunta: lähes 60 prosenttia tilaajista on 
lukenut lehteä vähintään 4 vuotta. Yli 10 vuotta lehteä 
on tilannut joka neljäs. Lehden tyypillinen lukija on kou-
lutettu, kaupunkilainen edelläkävijä. Hän on kiinnostu-
nut vastuullisesta kuluttamisesta ja haluaa omalta osal-
taan vaikuttaa maailman tilaan. Hän haluaa ymmärtää 
laaja-alaisesti maailman tapahtumia ja janoaa tietoa, 
 uusia näkökulmia sekä taustoja myös valtamedian ulko-
puolelta.

LÄHES kaikki lukijat (95,5 %) haluavat lukea Maailman 
Kuvalehden mieluiten painettuna, mutta yhä useampi 
tahtoo lukea lehteä myös verkossa.

LUKIJATUTKIMUS: Lehden lukemistapa noudattelee 
erittäin sitoutuneen lukijakunnan lukemistapaa. Lehteä 
luetaan entistä tarkemmin ja sen parissa vietetään aikaa 
keskimäärin puoelsta tunnista kahteen tuntiin. Se on sel-
västi pidempi aika kuin järjestö- tai harraste lehdillä, joiden 
keskiarvo on yleensä 39 minuuttia. Aiempaa useampi kes-
kustelee lehdestä myös muiden ihmisten kanssa (82,4 %).*

(*) Lähde: Maailman Kuvalehden lukijatutkimus 2021 / Suomen 
Kyselytutkimus Oy

”Maailma on koko ajan pienempi, 
mutta ongelmat yhä moni-
mutkaisempia. Kun rohkenet 
katsoa kauas, näet selvemmin 
myös lähelle. Meissä on enemmän 
yhteistä kuin erilaista.
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PUOLEN SIVUN 
 ILMOITUS 
191 x 126 mm
990 €

TAKAKANNEN 
 ILMOITUS 
200 x 235 mm
2 490 €

KOKO SIVUN   
ILMOITUS 
191 x 256 mm
1 890 €

ALENNUKSET : 
Mainostoimistoalennus 15 %. Yhteis-
kunnallisen mainostajan etu 30 %. 
Kysy toistoalennuksista!

ILMOITUSAINEISTOT 
Painovalmis PDF. Takakannen  ilmoitukseen 
leikkuumerkit ja 5 mm leikkuu vara joka 
 puolelle (muut ilmoitukset ilman leikkuu-
merkkejä ja - varoja). Värit CMYK. Kuvien 
minimi resoluutio 254 dpi. Paino menetelmä 
offset, 60 linjaa/cm. Väriprofiilina  FOGRA 45.

TEKNISET TIEDOT 
Koko: 200 x 265 mm 
Sivumäärä: 64 
Paino: PunaMusta Oy

AINEISTOVARAUS JA -TOIMITUS 
Ilmoitukset päätoimittajan kautta. 
Aineisto sähköpostitse: 
katja@daysagency.fi ja cc:nä  
päätoimittajalle

YHTEYSTIEDOT 
Maailman Kuvalehti 
Elimäenkatu 25–27 (5. krs) 
00510 Helsinki 
Puh 09 584 233 
maailmankuvalehti@fingo.fi 
maailmankuvalehti.fi

JULKAISIJA 
Fingo

PÄÄTOIMITTAJA 
Anni Valtonen 
050 317 6717 
anni.valtonen@fingo.fi

ART DIRECTOR 
Days Agency 
050 404 8591 
katja@daysagency.fi

NUMERO TEEMA ILMESTYY AINEISTO VARAUKSET

1/2023 Talouskasvu 15.2. 23.1. 16.1.

2/2023 Musiikki 24.5. 28.4. 21.4.

3/2023 Elämänkaari 6.9. 14.8. 7.8.

4/2023 Eriarvoisuus 5.12. 10.11. 3.11.

Liitteet sopimuksen mukaan.
Hinnat koskevat painovalmista materiaalia.
Suunnittelusta ja painovalmiiksi saattamisesta veloitamme erikseen.
Hintoihin lisätään alv 24 %.

ILMOITUSKOOT JA ILMOITUSHINNAT

ILMESTYMISAIKATAULU 2023
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