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MEDIAKORTTI
HR-palveluhakemisto ja HR-uutiskirje yritysjohdolle ja HR-ammattilaisille 2022
HR-palveluhakemisto on kehittynyt kaikilla laitteilla käytettäväksi digitaaliseksi HR-palveluhakemistoksi, jonka
tarjoamia näkyvyysratkaisuja ja hinnoittelua on samalla selkeytetty.
HR-uutiskirjeen kohderyhmää on myös laajennettu lisäämällä uutiskirjeen saajiin aikaisempaa enemmän
yrityspäätöksentekijöitä HR-ammattilaisten rinnalle. Uutiskirjeet tavoittavat yritysten ylimmät päätöksentekijät ja
henkilöstöalan vaikuttajat kahdesti vuonna 2022.
HR-palveluhakemisto ja HR-uutiskirjeet ovat toimiva mediaratkaisu, kun kohderyhmänä ovat yritysjohto ja
henkilöstöjohdon ammattilaiset ja ne sisältävät kiinnostavaa tietoa henkilöstöalan tuotteista, palveluista ja yrityksistä.

Digitaalinen HR-palveluhakemisto
www.henry.fi ja amt.fi -sivustoilla
Uudet hakukoneystävälliset ja mobiiliresponsiiviset verkkosivumme
näyttävät upeilta kaikilla laitteilla ja ovat tehokkain tapa löytää oikea
ratkaisu ja palveluntarjoaja. henry.fi ja amt.fi sivustoilla on kuukausittain jo
yli 44.000 ammattilaiskäyttäjää.
Käyttäjät / kk

Liikenne sivustolle:
1. Google
2. Suoraan sivustolle
3. Yhteistyökumppanit

44000

kasvua 15,79 %

Sivulataukset / kk

276200

kasvua 0,33 %

Istunnon keskimääräinen kesto

3 min 57 sek

Sähköinen HR-uutiskirje yritysjohdolle ja
HR-ammattilaisille
Sähköinen HR-uutiskirje 40 000 päätöksentekijälle 2 kertaa vuodessa.
Kohderyhmänä yritysten ja organisaatioiden ylin johto, henkilöstöasioista,
taloudesta, viestinnästä, liiketoiminnan kehityksestä, kansainvälisestä
liiketoiminnasta ja hallinnosta vastaavat päättäjät.
HR-ammattilaisten uutiskirje 4/21
Avaussuhde (OR): 12,90 % Klikkaussuhde (CTR): 3,82 %

HR-palveluhakemiston ja uutiskirjeen julkaisijana toimii Henkilöstöjohdon ryhmä - HENRY ry ja kustantajana
AMT Hakemistot Oy, joka vastaa palvelu hakemiston toteutuksesta, myynnistä, uutiskirjeistä ja laskutuksesta.
AMT Hakemistot on B2B-bisnekseen erikoistunut toimialakohtaisen tiedon moniosaaja. Autamme aidosti yrityksiä löytämään toisensa ostajina, myyjinä, alihankkijoina ja yhteistyökumppaneina.

Ilmoitussopimus HR-palveluhakemistoon ja
HR-uutiskirjeeseen yritysjohdolle ja HR-ammattilaisille 2022
www.henry.fi

Yritys
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________________________________________________________
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___________________________________________________________

Laskutusosoite

__________________________________________________________
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____________________________________________________________________________________
Puhelin

__________________________________________________________________

Sähköpostiosoite

________________________________________________________

Ilmestyminen ja aineistot

HR palveluhakemisto on käytössä www.henry.fi ja www.amt.fi
-sivustoissa koko ajan ympäri vuoden. HR-ammattilaisten uutiskirje
ilmestyy kaksi kertaa vuonna 2022.
• vko 12, aineisto vko 11/2022
• vko 44, aineisto vko 43/2022

Aineistovaatimukset/ilmoitusaineistot ja logot:

• Hakemistoon tulevat yrityskuvaustekstit (max 400 merkkiä),
logot (jpeg, gif tai png) ja hakemiston otsikkovalinnat voi toimittaa
sähköpostilla ja/tai sen liitteenä aineistot@amt.fi
sähköpostiin.
• Bannerit HR-palvelusivustossa toimitetaan sovitun kokoisina (jpeg,
gif tai png-tiedostoina) sähköpostin liitteenä.

Ilmoitustrafiikki:

sähköpostilla liitetiedostona, aineistot@amt.fi
HR-digipalveluhakemiston otsikot ovat seuraavilla sivuilla.
Rastittakaa haluamanne otsikot.

Näkyvyys HR-palvelusivustolla
1. Yrityksen tiedot logolla ja aktiivilinkit kotisivuille ja
sähköpostiin............................................................................ 290 €/vuosi
2. Yritystoiminnan kuvaus, max 400 merkkiä................... 160 €/vuosi
(lisämerkit 3 € / kpl)
3. Tuoteja palvelunimikkeet haluttujen otsikoiden alla:.260 €/vuosi
Pakettihinta (1, 2 ja 3)........................................................... 570 €/vuosi
Kärkipaikka* HR-digipalveluhakemiston
yritys-, tuote/palvelunimikelistauksissa.............................650 €/Vuosi
*Kärkipaikka edellyttää hakemistonäkyvyyspaketin ostamista. Kärkipaikat
myydään varausjärjestyksessä. Kysy lisää ilmoitusmyynnistämme!

UUTTA: RSS FEED Uutispalvelu näyttää
automaattisesti uutislinkkinne HR-digi
palveluhakemiston uudessa uutiset-osiossa ja
yritystietojenne yhteydessä................................................. 800 €/vuosi

Ilmoitusmyynti:

Raija Sahlman
040 705 9957
raija.sahlman@amt.fi

Laskutus ja ilmoitussopimuksen voimassaolo

AMT Hakemistot laskuttaa hakemistoilmoitukset ja bannerit internet
palvelussa kerran vuodessa ja uutiskirjenäkyvyyden ensimmäisen
uutiskirjeen ilmestymisen jälkeen tämän sopimuksen perusteella.
Kaikkiin hintoihin lisätään voimassa oleva alv (vuonna 2022 24 %).
Tämä ilmoitussopimus on hakemistonäkyvyyden ja bannereiden
osalta voimassa, kunnes se kirjallisesti irtisanotaan. Laskutus kunkin
vuoden osalta ko. vuoden voimassa olevan hinnaston mukaisesti.
Huolehdittehan siitä, että ilmoituksenne sisältö on ajan tasalla.

Julkaisija:

Kustantaja:

Henkilöstöjohdon ryhmä - HENRY ry
Keskuskatu 5B, 8. krs,
00100 Helsinki
Puh. (09) 682 9020,
www.henry.fi
henry@henry.fi

AMT Hakemistot Oy
Mannerheimintie 76
00250 Helsinki
Puh: 040 3547449
www.amt.fi
info@amt.fi

Videolinkki (Iframe yritystietojen yhteydessä)
digipalveluhakemistossa YouTubevideoon ....................... 300 €/vuosi
Videolinkkibanneri digipalveluhakemiston alaosan
karusellissa YouTube-videoon.............................................. 650 €/vuosi

Bannerit HR-palvelusivustolla
980 x 200 px (jättitaulu digioppaan yläosassa, enintään
6 kpl).................................................................................................. 2000 €
200 x 115 px (logobanneri digioppaan alaosan karusellissa)....650 €

HR-Uutiskirjenäkyvyys
Tuote/palveluuutinen sähköisessä uutiskirjeessä yritysten ylimmälle
johdolle ja HR-Ammattilaisille, jakelu 40.000 kpl, sisältäen kuvan,
tekstin, logon ja linkitykset yrityksen kotisivuille
600 €/1kpl,
950 €/2kpl

Pvm ja allekirjoitus

_________________________________________

___________________________________________________________________________________
Nimenselvennys ________________________________________________

Toimituksen tekemänä Artikkeli-advertoriaalit palveluun
ja uutiskirjeisiin erillisen tarjouksen mukaisesti
HENRYn kannatusjäsenet saavat 25 % alennuksen
HR-palveluhakemiston ja uutiskirjeiden hinnoista.

Lähetä ilmoitussopimus

HR-PALVELUHAKEMISTO
HR-palveluhakemiston hakusanojen otsikot
Valitse tästä listasta rastittamalla, minkä otsikon tai otsikoiden alle yhteystietonne tulevat,
ja palauta lomake tai tiedot otsikkovalinnoistanne aineistot@amt.fi tilauksenne yhteydessä.
Yrityksen nimi _____________________________________________________________________________________________________________

▢ 1. REKRYTOINTI JA TESTAUS
▢ 360 arvioinnit
▢ Suorahaku
▢ Henkilökartoitus, -arviointi ja -testaus
▢ Henkilöstön vuokraus ja konsultointi
▢ Osaamistarpeet ja kompetenssit
▢ Rekrytointipalvelut
▢ Soveltuvuusarvioinnit
▢ Testaus
▢ Työllistäminen
▢ Urasuunnittelu/Outplacement
▢ Uravalmennus
▢ Uudelleensijoittumispalvelut, Outplacement
▢ 2. KOULUTUS JA KEHITTÄMINEN
▢ Aikuiskoulutus
▢ Asiakaspalveluvalmennus ja -koulutus
▢ Avoin yliopisto
▢ Coaching
▢ Etäopinnot
▢ Henkilöstön koulutus ja kehittäminen
▢ Johtoryhmätyöskentelyn coaching
▢ Kielikoulutus, monikulttuurisuus- ja kansainvälisyyskoulutus
▢ Kokous- ja koulutuspalvelut
▢ Korkeakouluopinnot
▢ Koulutuksen ja kehittämisen rahoitus
▢ Koulutusorganisaatiot ja -palvelut
▢ Koulutusmateriaali, käsikirjat, oppimateriaalitietokannat
▢ Monimuotoinen työyhteisö -valmennukset
▢ Myynnin valmennus ja kehittäminen
▢ Oppisopimuskoulutus
▢ Organisaatioiden kehittäminen
▢ Osaamisen kehittämispalvelut
▢ Prosessien kehittämispalvelut
▢ Seminaaripalvelut
▢ Tietotekniset ratkaisut, sovellukset ja e-learning
▢ Työhönvalmennuksen kehittäminen ja koulutus
▢ Työnohjaus
▢ Täydennyskoulutus
▢ Uudelleensijoitusvalmennus
▢ Valmennusmateriaalit ja -työkalut
▢ Verkko-opinnot
▢ Vuorovaikutus- ja esiintymisvalmennus
▢ Yhteishankintakoulutukset
▢ Yliopisto-opinnot
▢ Yrittäjäkoulutus
▢ Yritysvalmennus ja -koulutus
▢ 3. JOHDON KOULUTUS JA KEHITTÄMINEN
▢ 360-arvioinnit
▢ Johdon koulutus, esimiesvalmennus ja konsultointi
▢ Johtamisen kehittämisverkosto
▢ Johtamisen työkalut
▢ Liikkeenjohdon koulutus

▢ 4. HR-KONSULTOINTIPALVELUT
▢ Henkilöstö- ja palkkahallinnon ulkoistuspalvelut
▢ Henkilöstön vuokraus ja konsultointi
▢ Kansainväliset hankkeet ja konsultointi
▢ Organisaation kehittäminen ja konsultointi
▢ Räätälöidyt projektit
▢ 5. PALKITSEMINEN
▢ Palkitseminen ja kannustaminen
▢ 6. HENKILÖSTÖN HYVINVOINTI
▢ Catering, ruokailupalvelut, taukoruokailut
▢ Kylpyläpalvelut
▢ Liikunta- ja virkistyspalvelut
▢ Lääkäripalvelut
▢ Päihdeohjelmat
▢ Sairaalapalvelut
▢ Sairaanhoito
▢ Työfysioterapia
▢ Työhyvinvointi ja tukipalvelut
▢ Työterveyspalvelut
▢ Työturvallisuus
▢ Vakuutuspalvelut
▢ 7. HENKILÖSTÖHALLINNON JÄRJESTELMÄT
▢ Henkilöstöhallinnon tietojärjestelmät ja palvelut
▢ Henkilöstöjohtamisen ja -kehittämisen tietojärjestelmät
▢ Osaamisen ja johtamisen järjestelmät
▢ Palkka- ja henkilöstöhallinnon järjestelmät
▢ Poissaolojen hallinta
▢ Projektinhallinta
▢ Prosessityökalut
▢ Resurssienhallinta
▢ Resursointi
▢ Riskienhallinta
▢ Tietotekniset ratkaisut, sovellukset ja e-learning
▢ 8. HENKILÖSTÖTUTKIMUKSET JA
YRITYSKUVATUTKIMUKSET
▢ Arviointitutkimukset, Benchmarking
▢ Asiakas- ja muut sidosryhmätutkimukset
▢ Henkilöstökartoitus, arviointi ja testaus
▢ Henkilöstötutkimukset
▢ Kuvantamistutkimukset
▢ Laboratoriotutkimukset
▢ Tutkimukset
▢ Yrityskuvatutkimukset
▢ 9. KOKOUS- JA MATKAPALVELUT
▢ Kokous- ja koulutuspalvelut
▢ Kokoustilat ja -palvelut
▢ Hotellit
▢ Ravintolat
▢ Matkajärjestelyt
▢ 10. OIKEUDELLISET PALVELUT

