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NIVELTIETO
on valtakunnallinen nivelrikkoon ja tekoniveliin keskittynyt julkaisu.
Lehteä lukevat sekä itse nivelongelmaiset että alan ammattilaiset.
Nivelrikkoa esiintyy yli miljoonalla suomalaisella.
Niveltiedon aiheet kattavat nivelsairauksien koko kirjon alkaen ennaltaehkäisystä ja päättyen tekonivelleikkauksen jälkeiseen aikaan.
Lehti antaa ohjeita ja tukee sairastavaa kaikissa vaiheissa. Lehden
kirjoittajakuntaan kuuluvat maan johtavat alan tutkijat, professorit
ja lääkärit – unohtamatta itse sairastavien omia kertomuksia sekä
lehden oman toimituksen tekemiä laadukkaita artikkeleita.

Ilmoituskoot ja -hinnat
Sivuja

Koko mm

Hinta

1/1

210 × 297*
+ 3 mm
leikkausvarat

3 200 €

1/2

180 × 130
tai 90 × 255

1 900 €

1/4

90 × 130
tai 180 × 65

1 100 €

1/8

90 x 65

650 €

3 mm

3 mm

1/1 sivu
210×297
(+ leikkuuvara 3 mm)

3 mm

1/2
sivua
90×255

1/2 sivua
180×130
3 mm

1/4
sivua
90×130

*TAKAKANSI 210 x 267 mm

1/4 sivua
180×65

1/8 sivua
90×65

Takasivun ylälaitaan jää 30 mm Inkjet-tila. Sivun yli menevän ilmoituksen leikkausvara 3 mm.

ALENNUKSET
• toistoalennus 		
10 %
• vuosisopimusalennus 20 %
• yritysjäsenalennus
20 %
(myös alennetuista hinnoista)
• Yritysjäsenyyteen (vuosimaksu 700 €) sisältyy myös
kaksi toimitettua linkkipaikkaa Nivel.fi-sivustolla.

AINEISTO
• painolaatuinen pdf-tiedosto (cmyk)
• kuvatiedosto (resoluutio vähintään 300 dpi)
• valmistettavista ilmoituksista teksti, kuvat ja asettelumalli

MAKSUEHTO
• laskutus, 14 pv netto

AIKATAULU 2020
Numero

Aineisto

Ilmestyy

1/2020

31.1.2020

28.2.2020

2/2020

30.4.2020

29.5.2020

3/2020

31.7.2020

28.8.2020

4/2020

30.10.2020

27.11.2020

Suomen Nivelyhdistys ry
PL 1328, 00101 HELSINKI
Ilmoitusasiat: 050 5252 019
katri.kovasiipi@nivel.fi
NIVELTIETO

4/2017

1
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LEHDEN KOKO

JAKELU

A4, kokonaan nelivärinen

Jäsenistö, tilaajat, yhteistyökumppanit ja terveydenhuollon toimijat. Irtonumeroita myyvät Nivelyhdistyksen lisäksi
Lehtipisteen myyntipaikat.

HINTA
Vuosikerta kestotilauksena 33 €,
irtonumero 8,90 €

Kaikki lehden ilmestyneet numerot ovat saatavilla digitaalisina Lehtiluukku.fi:ssä sekä Lehtinippu-sovelluksella.

PAINOS ja LEVIKKI

JULKAISIJA

Painos vähintään 10 000 kpl
Lukijamäärä on paljon suurempi:
66 % antaa lehden luettavaksi muillekin. Jokaista lehden
kappaletta lukee lukijatutkimuksen mukaan keskimäärin
2,2 lukijaa.

Suomen Nivelyhdistys edistää nivelsairaiden, erityisesti
nivelrikkoisten, mahdollisuuksia tulla toimeen sairautensa kanssa. Aktiivisella ja tehokkaasti kohdennetulla tiedon jakamisella pyritään myös nivelsairauksien ennalta
ehkäisyyn.
Aikakauslehtien Liiton jäsen.

LUKIJAPROFIILI
85 % nivelrikkoisia

87 % naisia

97 % lukee jokaisen
Niveltiedon

62 % 50–69 v.

97 % lukee Niveltietoa
yli puoli tuntia

73 % säilyttää
Niveltiedot

Niveltiedon lukijoista

Lukijat ovat myös ostajia

• 97 % kokee lehden tärkeänä tietolähteenä

Niveltiedon lukijoista:

• 96 % muistaa ainakin yhden lehdessä n
 äkemänsä
ilmoituksen

• 60 % luottaa lehdessä esiteltyjen tuotteiden ja
palvelujen laatuun

• 35 % hakee lisätietoja lehden mainostajien kotisivuilta

• 67 % on käyttänyt yksityisiä terveyspalveluita

Jokainen ilmoitus saa vähintään 40 % lukijoista
harkitsemaan tuotteen tai palvelun ostamista.

• 77 % on ostanut nivelvaivojaan helpottamaan luontais
tuotteita, 56 % apuvälineitä tai muita tuotteita

Lukijatietojen lähteet: Lukijatutkimus 2013, Aikakausmedian Adam-lukijatutkimukset 2009 ja 2015

