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Ihana, askartelijan unelmalehti.

Ihana-lehti
on kotimainen askartelu- ja kädentaitolehti. Tyylikkäästä julkaisusta löytyy paljon tekemistä ohjeineen 
- niin pieniä käsitöitä, erikoistekniikoita kuin paperiaskarteluakin. Ihanassa on 84 sivua inspiraatiota ja 
lehti on jaettu kolmeen osa-alueeseen: Kädentaitoja rakkaudella - Paperitöiden lumoissa - Pikku-Ihana, 
joista viimeinen sisältää helppoja töitä monentaitoisille. 

Ihanan lukijat ovat innostuneet kaikenlaista kädentaidoista ja toteuttavat itseään monenlaisia käsitöitä 
tekemällä. He haluavat kokeilla erilaisia tekniikoita ja materiaaleja. Kaikki uutuudet ja uudet näkökul-
mat tekemiseen viehättävät. Tekeminen on heille yhtä tärkeää kuin myös kaunis ja käyttökelpoinen 
lopputulos. Lukijoissa on myös niitä, jotka käyttävät Ihana-lehteä työvälineenä: opettajia ja ohjaajia, 
jotka työskentelevät niin lasten ja vanhusten kuin erityisryhmienkin kanssa. 

Ihana-lehti ilmestyy neljä kertaa vuodessa. Numerot sisältävät kullekin vuodenajalle ajankohtai-
sia ideoita sekä muita kierrätykseen, paperiaskarteluun, skräppäämiseen, muovailuun, ompeluun, 
lankatöihin ja luonnonmateriaaleihin liittyviä ideoita. Lehdessä esitellään myös uutuustuotteita ja 
-materiaaleja.  Lehden mallit ovat helppoja ja nopeita tehdä, mutta ideoihin on tuore näkökulma. 
Kaikkiin ohjeisiin löytyy seikkaperäiset ohjeet ja myös tarvittavia kaavoja. Kaavat ovat kopioitavissa 
myös Ihanan nettisivuilta. 

Ihana on kotimaisten tekijöiden lehti. Myös mallit, kuvat ja artikkelit tuotetaan Suomessa. 

Painosmäärä on tällä hetkellä 10.00 - 16.500 kopioita. Ensimmäinen numero julkaistiin marraskuussa 
2007. Lukijapalaute on läpi kuuden ilmestymisvuoden ollut mieltänostattavan hyvää. Lukijat pitävät 
Ihanaa laatulehtenä, jokainen numero luetaan useaan otteeseen ja säilytetään tallessa. Jatkossakin 
tulemme panostamaan siihen, että Ihana on askartelun ykköslehti! 

ihana 2014
ILMESTYMISPÄIVÄ ILMOITUSAINEISTO TOIMITUKSELLINEN 

AINEISTO

KEVÄT 1/14 30.01.14 02.01.14 09.12.13

KESÄ 2/14 17.04.14 20.03.14 20.02.14

SYKSY 3/14 14.08.14 17.07.14 09.06.14

TALVI 4/14 16.10.14 18.09.14 20.08.14

  www.ihanalehti.fi

ihana
KÄDENTAITOJA RAKKAUDELLA ♥



HINNASTO 2014

ILMOITUKSET, tekstiin sijoitettavat

ihana 2014
KOKO EURO

1/1 sivu  217 x 280 mm 1386

½ sivua 105 x 280 mm, pysty 
217 x 135 mm, vaaka

892

¼ sivua 90 x 120 mm 504

Sisäkansi 217 x 280 mm 1575

Takakansi 217 x 255 mm 1890

ILMOITUHAKEMISTO
KOKO EURO

90 x 57 mm 140

90 x 27 mm 100

Kysy banneripaikkojamme! ihana@inspia.fi, +358405106995

Tekniset tiedot:
Ilmestyminen 4 numeroa vuodessa

Sivumäärä n. 84

Formaatti koko 217 X 280 mm

Paino offset-paino, 60 lines/cm 300 dpi

Paperi Galerie One Silk 80 g/m²

Kansi Galerie Art Silk 170 g/m²

Sidonta stiftattu

Aineisto PDF tai ESP (illustrator, freehand, indesign)

Aineiston lähetys ihana@inspia.fi  

   
Levitys
Lehtipisteen myyntipisteet ympäri Suomen. Tunnetut askartelukauppiaat ja heidän myyntipisteensä. Yhteensä yli 
1400 myyntipaikkaa Suomessa. Lehden tilaajat ja kirjastot. 

Maksuehdot
Hinnat eivät sisällä ALV. Hinnaston hintoihin lisätään 24 % ALV.
Ilmoitukset laskutetaan lehden ilmestymisen jälkeen. Maksuehto 14 päivää. Viivästyskorko 11 %.

Reklamointi
Ilmoituksia koskeva reklamointi täytyy tehdä 14 päivän sisällä lehden ilmestymisen jälkeen. Suurin hyvitys on 
korkeintaan ilmoituksen hintaa vastaava. 

Julkaisija:
INSPIA OY
Perunatie 25
14300 Renko
Suomi
+358 40 510 6995

Yhteydenotto: 
Kaarina Korventaka
+358 40 510 6995
kaarina.korventaka@inspia.fi
www.ihanalehti.fi

 www.ihanalehti.fi


