MEDIAKORTTI
TAVOIT TAA PÄÄTÖKSENTEKIJÄT JA YHDISTÄÄ AMMAT TILAISET

AMT Hakemistot tuottaa valituille toimialoille ja kohderyhmille suunnattuja
laadukkaita ja kohdennettuja Internet-palvelua, vuosikirjoja sekä erikoishakemistoja.
Toiminta tapahtuu asiakaslähtöisesti verkostoitumalla järjestöjen ja organisaatioiden,
asiakkaiden sekä muiden alan sidosryhmien kanssa. AMT haluaa lisätä asiakkaidensa
ja yhteistyökumppaneidensa kilpailukykyä tuottamalla informatiivisia, konkreettista
lisäarvoa tuottavia tuotteita ja palveluita.
amt.fi on toimialatietopalvelu,
josta löytyvät kattavat tuote-,
palvelu- sekä päämiestiedot
helposti ja nopeasti.
Palvelusta haet kätevästi
vertailukelpoisen kattauksen
tarkkojen hakusanojen sekä
päämieskytkösten avulla.
Palvelua täydentävät mm.
monipuoliset toimialakohtaiset
Tuoteuutiset.
Päättäjät löytävät helposti TOIMIALAKOHTAISET tuotteet – palvelut – päämiehet – yritykset

INTERNET
www.amt.fi

PALVELUN LINKITYKSET

Vuosikirjan sisältö – yritystiedot –
yritysartikkelit ja ilmoitukset internetissä

• FINEL ry www.nel.fi
• Elkomit ry www.elkomit.fi
• Muoviyhdistys ry www.muoviyhdistys.fi
• Sähköinsinööriliitto ry www.sil.fi
• Suomen Asiakkuusmarkkinointiliitto ry www.asml.fi
• Henkilöstöjohdon Ryhmä HENRY ry www.henryorg.fi
• Suomen Liikunnan Ammattilaiset SLA ry www.sla-ry.fi
• Vesi- ja viemärilaitosyhdistys VVY www.vvy.fi
• Ympäristöasiantuntijoiden keskusliitto YKL ry www.ykl.fi
• Jyväskylän Messut Oy www.jklmessut.fi
• Suomen Messut Osuuskunta www.nnexpo.fi
• Tampereen Messut Oy www.tampereenmessut.fi
• Lahden Messut Oy www.lahdenmessut.fi

Käynnit
Absoluuttiset yksilöidyt vierailijat
Sivun katselut
Keskimääräiset sivun katselut
Sivustossa käytetty aika, minuuttia

Liikenne sivustolle:
1.
2.
3.

Google
Suoraan sivustolle
Yhteistyökumppanit

21 688
19 263
107 354
4,95
3,16

AMT Hakemistot on B2B-bisnekseen erikoistunut toimialakohtaisen tiedon moniosaaja. Autamme aidosti yrityksiä löytämään toisensa ostajina, myyjinä, alihankkijoina ja yhteistyökumppaneina.

MEDIAKORTTI
TAVOITA PÄÄT TÄ JÄT INTERNETISSÄ

ILMOITUKSET INTERNETISSÄ
HALUTUSSA TOIMIALASSA
ILMOITUKSET INTERNET-PALVELUSSA
Banneri

▢
▢
▢
▢
▢

1) 980 x 90 px (jättitaulu).................................. 3000 €
2) 200 x 350 px (suurtaulu)............................... 2000 €
3) 200 x 250 px (banneri).................................. 1500 €
4) 200 x 175 px (iso logobanneri)................... 1200 €
5) 200 x 115 px (logobanneri).......................... 1000 €

TUOTEUUTINEN UUTISKIRJEESSÄ
UUTTA!
Sähköiset uutiskirjeet yli 40 000 toimialan
hankinnoista, ostoista ja suunnittelusta
vastaaville päättäjille.
TUOTEUUTINEN INTERNET-PALVELUSSA
Toimialakohtainen Tuoteuutinen julkaistaan
uutiskirjeessä ja Internet-palvelussa

▢
▢
▢

Tuoteuutinen yhdessä uutiskirjeessä............... 450 €
Tuoteuutinen kahdessa uutiskirjeessä............. 650 €
Tuoteuutinen kolmessa uutiskirjeessä............. 750 €
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celotron oy

Hikvisionin
uusi ”TurboHD”
ratkaisu
merkitsee
uuden aikakauden
alkua videovalvonnassa.
TurboHD tukee Full HD-videokuvan siirtoa perinteisen koaksiaalikaapelin kautta ja se luo asiakkaalle ns.
Tribrid-yhteensopivuuden. Tällöin voidaan hyödyntää yhdessä tallennusjärjestelmässä peräti kolmea
eri tekniikkaa: CCD, HDTVI ja IP- kameroita. Tämä
mullistava uusi HDTVI teknologia onkin täydellinen
läpimurto analogisen siirtotekniikan evoluutiossa ja
mahdollistaa vanhojen järjestelmien päivittämisen
teräväpiirto aikakauteen erittäin pienin kustannuksin, koska olemassa olevat vanhat kaapeloinnit voidaan hyödyntää.

kierretyllä parikaapelilla. HDTVI-standardissa käytetään pientaajuista signaalia, mikä antaa käyttöön ylivoimaisen suorituskyvyn sähkömagneettisten häiriöiden kestävyyden osalta. Lisäksi kuvaa voidaan katsella
megapikselin tarkkuudella viiveettömästi, koska videovirtaa ei pakata, kuten IP kameroissa. TurboHD-teknologia soveltuu ihanteellisesti nykyisten analogisten
järjestelmien päivittämiseen teräväpiirtomaailmaan,
koska olemassa oleva perusrakenne voidaan hyödyntää. Kaapelointia ei siis tarvitse uusia ja mikä parasta,
kameratkin ovat edullisempia.

TurboHD-tuoteperhe sisältää kattavan valikoiman Full
HD -kameroita ja NVR/DVR-tallentimia, jotka ovat siis
täysin yhteensopivia kaikkien videomuotojen kanssa,
aina analogisesta muodosta HDTVI- ja IP Megapixel
-muotoihin.

Plug & Play –asennus, perinteisen
koaksiaalikaapelin kautta,
tai ns. RJ45 Baluneita käyttämällä.
Etäohjaus OSD-valikkojen kautta ja Speed Dome -kameroiden PTZ-ohjaus on helpompaa kuin koskaan
ennen! Hikvisionin TurboHD-ratkaisu tukee asetusten
ja kokoonpanon UTC-etämääritysominaisuutta. Koska
videosignaaleja ja dataa voidaan siirtää saman koaksiaalikaapelin kautta, lisäkaapelointia (RS485) ei tarvita. Kaikki kytkennät määritetään automaattisesti Plug
& Play-tekniikkaa käyttämällä. TurboHD-malliston kamerat tarjoavat sekä perinteisen analogisen että HD
liitettävyyden. Näin ollen niitä on helppo integroida

Full HD/1080P-kuvaa, vanhan
koaksiaalikaapelisi välityksellä
jopa 500 metrin päähän
HDTVI (High Definition Transport Video Interface) on
uusi teknologia, joka mahdollistaa analogisen videokuvan siirtämisen 1080P-tarkkuudella jopa 500 metrin päähän koaksiaalikaapelilla tai 200 metrin päähän
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www.celotron.com

MEDIAKORTTI
MEDIATIEDOT

ILMOITUKSET YHTEENSÄ:

Päiväys:

€

Otan sinuun yhteyttä lähiaikoina ja kerron lisää.

Yritys:
Osoite:

Henkilö:

Susanna Korpijaakko

Tehtävänimike:
Puhelin:
Sähköposti:

Puh. 0400 760 941

Allekirjoitus:

susanna.korpijaakko@amt.fi

.fi

AMT Hakemistot
Olympiastadion
Eteläkaarre A-porras
00250 HELSINKI

puh. 040 354 7449
fax. 09 458 7218
info@amt.fi
www.amt.fi

