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Nordinfo sai Studentbladet-lehden ilmoitusmyynnin 
 
 Viestintätoimisto Oy Nordinfo Ab on allekirjoittanut ilmoitusmyyntisopimuksen Svenska Stu-

derandes Intresseförening SSI r.f. -yhdistyksen kanssa. Sopimus antaa Nordinfolle yksinoi-
keuden, lukuun ottamatta SSI:n jäsenyhdistyksiä, myydä ilmoitustilaa SSI:n julkaisemassa 
lehdessä Studentbladetissa. SSI on Suomen ruotsinkielisten opiskelijoiden etuja valvova 
yhdistys, jonka päätehtävä on julkaista Studentbladet-lehteä. 

 
 SSI päätyi antamaan tehtävän Nordinfolle tämän monipuolisen lehtialan osaamisen vuoksi. 
 
 – Nordinfo pystyi tarjoamaan kokonaispaketin, jolla voimme keskittyä tekemään Studentbladetista 

mahdollisimman hyvän lehden. Koska Nordinfo myös tuottaa lehtiä, on sillä sekä tuntemus alasta et-
tä tarvittava yhteysverkosto, SSI:n puheenjohtaja Peter Sjöholm perustelee uuden yhteistyökump-
panin valintaa. 

  
 – Painetuilla lehdillä ja julkaisuilla on edelleen tärkeä tehtävä, Nordinfon toimituspäällikkö Peter 

Nordling sanoo. 
 
 Hän kertoo, että Suomessa julkaistaan vuosittain yli 3 000 aikakauslehteä ja kymmeniä uusia julkai-

suja perustetaan. Alalle kuvaavaa on, että lehdet suunnataan yhä enemmän tietyille kohderyhmille. 
Aikakauslehtien Liiton tilastot osoittavat muun muassa, että yksi henkilö lukee yhtä aikakauslehteä 
keskimäärin 62 minuuttia. Suurinta osaa lehdistä luetaan useita kertoja, ja miltei 40 prosenttia luki-
joista säästää lehden tai osan siitä. 

 
 Tätä taustaa ajatellen Nordinfon ilmoitusmyynnistä vastaava Mats Almqvist näkee Studentbladet-

lehdessä paljon mahdollisuuksia. 
 
 – Studentbladetista on tullut aivan uusi lehti. Sisältörakenne, ulkoasu, formaatti ja julkaisutiheys 

osoittavat nyt sitä raikkautta, jota tätä päivää seuraavalta nuorten ja nuorten aikuisten lehdeltä sopii 
odottaakin. Siten lehti kiinnostaa sekä lukijoita, että ilmoittajia, hän toteaa. 

 
 Yksi lehden vahvuuksista on se, että lehti kannetaan kotiin niille, jotka ovat kirjoittautuneet SSI:n 

jäseninä oleviin ylioppilas- ja opiskelijakuntiin. Suurin osa 12 000 lukijasta asuu pääkaupunkiseudul-
la, Turussa ja Pohjanmaalla. 

 
 Studentbladet täydentää myös Nordinfon lehtivalikoimaa, johon sillä on ilmoitusmyyntisopimus. 
 
 – Nyt voimme tarjota ilmoitustilaa medioista yli kaikkien ikärajojen nuorista eläkeläisiin, Almqvist 

sanoo. 
 
 Studentbladet on Pohjolan vanhin opiskelijoille suunnattu lehti. Lehti täyttää tänä vuonna 100 vuotta, 

ja sen juhlanumero ilmestyy marraskuussa. Studentbladetin painosmäärä on 12–14 000 kappaletta, 
ja se julkaistaan 9 kertaa vuodessa. 

 
 Viestintätoimisto Nordinfo on erikoistunut aikakauslehtien ja muiden painotuotteiden tuotantoon ja 

tähän liittyvään muuhun toimintaan. 
 
Lisätietoja antaa:  
 
 Peter Sjöholm, Svenska Studerandes Intresseorganisation SSI r.f., p. 040 565 8688, 

ordforande@ssi.fi 
 
 Peter Nordling, Oy Nordinfo Ab, p. 050 559 5778, peter.nordling@nordinfo.fi 
 


