
LEHDEN TARKOITUS JA TOTEUTUS
Teatteriin-lehti on tärkein Helsingin Kaupunginteatterin ohjel-
miston tiedotuslehti. Se ilmestyy 3-4 kertaa vuodessa. Ohjelmiston 
esittelyn lisäksi lehti sisältää paljon mielenkiintoista taustatietoa, 
ammattitoimittajien tekemiä artikkeleita, tunnettujen näyttelijöiden 
haastatteluja sekä muuta kulissien takaista tietoa. Ilme ja sisältö 
ovat aikakausilehtimäisiä. Näytäntökalenteri kerrotaan 3-4 kuu-
kaudeksi eteenpäin. Ulkoasuun sekä laadukkaaseen, runsaaseen 
kuvitukseen panostetaan erityisesti. Lehti on lukijoilleen maksuton. 
Lehti julkaistaan näköislehtenä myös teatterin kotisivuilla www.
hkt.fi, jossa kävijöitä on noin 60.000 / kk.

Julkaisija:
Helsingin Kaupunginteatteri
Ensi linja 2, 00530 Helsinki
Vaihde puh. (09) 39 401
Vastaava päätoimittaja: teatterinjohtaja Kari Arffman

Helsingin Kaupunginteatteri on maan ylivoimaisesti suurin teatteri, 
jonka vuotuinen kävijämäärä on yli 300 000 katsojaa. Kaupungin-
teatteri on tunnettu hyvistä näyttelijöistään ja suurista musikaa-
leistaan, kuten arvostelu- ja yleisömenestyksen kokeneet musikaa-
lit Les Misérables, Cabaret, Grease, Miss Saigon, Hairspray, Evita, 
Kaunotar ja Hirviö, The Producers, Maija Poppanen, Wicked, Katri 
Helena, Viulunsoittaja katolla, Tohtori Zivago, Tarzan, Billy Elliot ja 
Kirka. Kaupunginteatterin kuudella näyttämöllä ensi-iltansa saa 
vuosittain kaikkiaan noin 20 näytelmää, joiden aiheet vaihtelevat 
historiasta nykypäivään ja komediasta draamaan. Lisäksi Lilla Tea-
tern on osa Helsingin Kaupunginteatteria.

Ilmoitusmarkkinointi:
Helsingin Kaupunginteatteri
Mikko Peltoniemi
Ensi linja 2, 00530 Helsinki
050 3799 648
(09) 3940 448
mikko.peltoniemi@hkt.fi

HELSINGIN KAUPUNGINTEATTERIN ASIAKASLEHTI

LEVIKKI JA JAKELU
Painos: 230 000 – 270 000 kpl

Jakelu:
•  teatterin asiakasrekisteripostitus ryhmille ja yhteisöille 4 000 kpl
•  hotellit, matkatoimistot, bussifirmat kautta maan 7 000 kpl
•  pääkaupunkiseudun kirjastot
•  Lippujen myyntipaikat kautta maan (mm. Stockmann- 
  tavaratalot Helsingissä, Espoossa, Oulussa, Tampereella ja  
  Turussa, Sokos-tavaratalot Helsingissä, Turussa, Tampereella ja  
  Porissa sekä R-kioskit kautta maan)

Lehden jakelusta noin 190 000 kpl tapahtuu Helsingin Sanomien 
välissä ilmoitusliitteenä pääkaupunkiseudun jakoalueille, joiden 
keskitulotaso on korkein tai joiden väestöstä prosentuaalisesti 
suuri osa työskentelee johtavassa tai toimihenkilöasemassa.

TEKNISET TIEDOT 
4-värijulkaisu
Lehden koko: 215 x 280 mm
Painomenetelmä: Offset
Painopinta-ala: 215 x 280 mm, leikkausvara 4 mm joka sivulla
Rasteritiheys: 60 linjaa/cm
Paperi: M-Brite 90 g
Aineistovaatimus: sähköinen tiedosto

ILMESTYMISPÄIVÄT
1/2018 ilmestyy tammikuun alussa
2/2018 ilmestyy maaliskuun lopussa
3/2018 ilmestyy elokuun puolivälissä
4/2018 (extra) harkinnanvaraisesti marraskuussa
1/2019 ilmestyy tammikuun alussa

Aineisto pyydetään toimittamaan hyvissä ajoin
 

MEDIATIEDOT 
2018



ILMOITUSKOOT  JA –HINNAT,  4-väri
2/1 430 x 280 mm 
 7 040 euroa

1/1    215 x 280 mm 
 4390 euroa  

½  PYSTY 102 x 280 mm
½  VAAKA 215 x 130 mm    
 3 355 euroa   

¼  PYSTY 102 x 140 mm
¼  VAAKA 215 x 65 mm                 
 1 960 euroa     
  
TAKAKANSI  6 470 euroa  
 

ALENNUKSET
Toisto- ja vuosialennukset sopimuksen mukaan. ALV (24 %) 
lisätään hintoihin.

AINEISTON TOIMITUS
Helsingin Kaupunginteatteri
Maari Järvinen
maari.jarvinen@hkt.fi
puh. (09) 3940 347

TOIMITUSEHDOT
Lehdellä on oikeus kieltäytyä julkaisemasta ilmoitusta. Tilaaja vas-
taa siitä, että lehteen annetun aineiston julkaiseminen ei loukkaa 
kenenkään tekijänoikeuksia ja että ilmoitus on lakien ja asetusten 
mukainen. Maksuehdot ovat 14 pv netto, viivästyskorko 10,5 %.

MAKSUN SAAJA
Helsingin Kaupunginteatteri

ILMOITUSTEN PERUUTTAMINEN
Peruutukset on tehtävä kirjallisesti mediakorttiin merkittynä viimei-
senä varauspäivänä. Myöhemmin tehdystä peruutuksesta veloite-
taan koko ilmoitushinta.

REKLAMAATIOT
Ilmoitusten painoasua koskevat muistutukset on tehtävä kirjallisesti 
14 vuorokauden kuluessa lehden ilmestymisestä. Lehden vastuu il-
moituksista rajoittuu enintään ilmoitushintaan.

KÄSIOHJELMAT
Helsingin Kaupunginteatterissa on 12–20 ensi-iltaa vuosittain ja jo-
kaisesta näytelmästä painetaan käsiohjelma. Käsiohjelmien painos 
on 2 000 – 10 000 kpl ja ne painetaan nelivärisinä. Käsiohjelmat 
löytyvät myös sähköisenä teatterin kotisivuilta. Käsiohjelmien koko 
vaihtelee tuotannon mukaan ja ilmoitusten hinnat sopimuksen mu-
kaan.


