
Esittelee:  yritykset, tuotteet,  
 palvelut, päämiehet 
Käyttöliittymät:  www.amt.fi, painettu kirja  
 sekä tehokas uutiskirje 
Käyttäjämäärä:  yli 20 000 
Painosmäärä:  11 000 
Käyttöaika:  12 kk 

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

Susanna Korpijaakko Kari Ahola 
0400 760 941  040 354 7449 
susanna.korpijaakko@amt.fi kari.ahola@amt.fi

Otamme sinuun yhteyttä lähiaikoina ja  
kerromme lisää!

amt.fi MUOVI & KUMI media kokonaisuudella tavoitat teollisuuden päättäjät koko vuoden!
Muoviyhdistyksen ja AMT Hakemistojen kanssa toteutettava amt.fi MUOVI & KUMI mediakokonaisuuden 
kokoaminen on nyt työnalla. amt.fi MUOVI & KUMI palvelukokonaisuus – netti – painettu kirja – uutiskirjeet – 
mobiilii – esittelee päättäjille kaiken olennaisen tiedon hankintapäätöksiin sekä suunnittelun apuvälineeksi.  
amt.fi MUOVI & KUMI ymmärtää ketä etsitään ja tietää miten heidät löytää – sillä on kyky kääntää käyttäjä kontaktiksi. 
amt.fi MUOVI & KUMI mediakokonaisuus tavoittaa nyt yli 20 000 ammattilaista – ostajat, suunnittelijat, asentajat, 
tuotannon avainhenkilöt sekä asiantuntijat, joiden keskeisenä tehtäväalueena on materiaalihallinto, tuotesuunnittelu 
ja tuotanto. 

Kun haluat esitellä palveluitasi päätöksentekijöille – KOKO VUODEN – on amt.fi MUOVI & KUMI oikea ratkaisu.

Muovi & kumi digiopas netissä
Uudet hakukoneystävälliset ja mobiiliresponsiiviset verkkosivumme näyttävät upeilta 
kaikilla laitteilla ja ovat tehokkain tapa asiakashankinnassa. amt.fi-digioppaan on ottanut 
työ kaluksi kuukausittain jo yli  
38000 teollisuuden ammattilaista.

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

Muovi & kumi painettu kirja

Muovi & kumi uutiskirjeet
Sähköiset uutiskirjeet 30 000 toimialan hankinnoista, ostoista ja suunnittelusta vastaaville 
päättäjille. Uutiskirje 1 maaliskuussa 2020, Uutiskirje 2 syyskuussa 2020

amt.fi MUOVI – uutiskirje 2 / 2019 
Avaussuhde (OR): 14,88 %     Klikkaussuhde (CTR): 2,99 %

Personoituna teollisuuden päättäjille 
ja asiantuntijoille
• Muoviyhdistys ry jäsenistö  
• Teollisuuden alihankkijat  sekä päähankkijat  
• (Asiakastieto / AMT rekisteri) 
• Kemianteollisuus • Muovi- ja 
kumiteollisuus • Metalliteollisuus 
• Teollinen muotoilu • Automaatioteollisuus 
• Elektroniikka- ja sähköteollisuus

Ammattilaisille messuilla
PacTec, Plastexpo Nordic ...........11.–12.3.20 ......Helsinki
Konepaja ..............................................17.–19.3.20 ....Tampere
Nordic Welding Expo ...................17.–19.3.20 ....Tampere
Alihankinta ..........................................22.–24.9.20 ....Tampere
Eurosafety .............................................8.–10.9.20 ....Tampere
Logistiikka ..............................................9.–10.9.20 ....Tampere
Pohjoinen Teollisuus ...........................6.–7.5.20 .............Oulu
Smart Factory &  
Future Technologies ..................18.–19.11.20 .. Jyväskylä

Käyttäjät

38000 kasvua 39 %
Sivulataukset

275300 kasvua yli 9 %
Istunnon keskimääräinen kesto

4 min 42 sek
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Muoviyhdistys

Globaalin talouden muutokset ja syklit vaikuttavat toi-
mialasta ja yrityksen koosta riippumatta kaikkeen toi-
mintaan. Lopuillaan oleva taantuma on vaikuttanut eri 
voimakkuudella ja moninaisilla tavoilla eri yrityksiin. 
Valtaosa yrityksistä joutuu kamppailemaan erilaisten 
haasteiden kanssa. Mukaan mahtuu myös yrityksiä, 
joilla menee taantumasta huolimatta mainiosti. Taan-
tuman aiheuttaman konkurssivyöryn katveessa perus-
tetaan jatkuvasti uusia yrityksiä, joista osasta kehittyy 
menestyjiä tai supermenestyjiä. Liike-elämän laina-
laisuudet vaativat yrityksiä uusiutumaan. Konkurssit 
ovat yksi tapa, joskin kivuliaimmasta päästä. Muutos 
tulee silloin ulkoisesta pakosta ja se taas viestii siitä, 
että olosuhteisiin ei ole osattu reagoida oikein. Peli on 
raakaa ja kovaa, mutta säännöt ovat kaikille samat.
 Nyt olemme nousukauden kynnyksellä. Nousu-
kaudesta tuskin tulee mitään rakettimatkaa, mut-
ta tasainen bussikyyti saattaa tuntua tapahtuneen 
muikkusukelluksen jälkeen erinomaisen turvalliselta. 
Iso joukko taloutta seuraavista toimijoista on ennus-
tanut W-ilmiötä, jossa olisimme kohta keskisakaran 

huippuvaiheilla. Tämä ilmiö on hyvinkin mahdollinen, 
mutta sitä voimme tarkastella analyyttisesti vasta joi-
denkin vuosien kuluttua. Tässä vaiheessa kaikki en-
nustukset ovat suunnilleen yhtä luotettavia. Sen kai 
olemme kaikki oppineet lopuillaan olevan taantuman 
alkuräjähdyksestä sekä jatkokoreografi asta.
 Otsikon mukaisesti suomalaisella elinkeinoelämäl-
lä on hyvät asemat lähteä tukevasti ja rauhallises-
ti uuteen nousuun. Vakavaraiset yritykset ovat jälleen 
voineet hyödyntää taantumaa tekemällä tarpeelliset 
investointinsa yritykselle edullisimpaan aikaan. Muu-
tenkin pudotuspelistä selviytyneet yritykset alkavat 
saada tilauskirjoihinsa uusia projekteja, joista syn-
tyy tuotannollisia prosesseja. Tuotannollista toime-
liaisuutta on ollut nähtävissä jo jonkin aikaa. Uudet 
hankkeet ovat varma merkki taantuman taittumisesta 
ja uuden nousun alusta.  Yritykset alkavat uskoa kau-
pankäyntiin ja kuluttajien uskallus kuluttamiseen pa-
laa vähän kerrallaan. 
 Kulutustottumukset ovat jälleen jalostuneet, mut-
ta perustarpeet ja perushyödykkeet ovat aina var-
moja kaupan kohteita. Autoteollisuus ei aivan vielä 
ole kirmannut iloiseen nousulaukkaan, mutta siellä-
kin kulutustottumusten muutokset ohjaavat tuotan-
toa. Hummerit ja muut monsterimaasturit menettävät 
markkinaosuuksiaan. Pihit ja käytännölliset autot tu-
levat kasvattamaan markkinaosuuksiaan. Hyvä näin, 
sillä kaikki uusi toimeliaisuus autoteollisuudessa tie-
tää töitä muovisektorille. Autosta suuri osa älytään jo 
tehdä muovista, jota kautta autojen painoa voidaan 
keventää ja lujuutta voidaan parhaassa tapauksessa 
samalla parantaa.
 Muovi-innovaatiot tulevat vielä hämmästyttämään 
muovialan ulkopuolista maailmaa. Raaka-ainevalmis-
tajat kehittelevät tuotannollisten yritysten kanssa yh-
teistyössä koko ajan uusia muoveja. Näiden muovien 
ominaisuudet tulevat lyömään ällikällä niin kehittäjän-
sä kuin käyttäjänsäkin. Näin voi turvallisesti todeta, kos-
ka tämä on tapahtunut aiemmin ja tulee tapahtumaan 
jatkossakin. Muovien teknisiä rajoja raaka-aineina ei 
vielä ole saavutettu, eikä taida aivan lähitulevaisuu-
dessa saavuttaakaan. Tämä tieto vahvistaa muovi-ih-
misten uskoa tulevaan. Suomella tulee olemaan oma, 
merkittävä osansa muovien kehittämisessä. Suomalai-
nen muoviosaaminen on maailman kärkitasoa, ja siitä 
on pidettävä kiinni. Suomessa sijaitsevat kehitysyksi-
köt ovat äärimmäisen arvokkaita maamme kehityksel-
le sekä suomalaisen muoviteollisuuden hyvinvoinnille. 

MUOVI AUTTAA TALOUTTA TUKEVASTI JA RAUHALLISESTI NOUSUUN

http://amt.mail-pv.fi/a/s/43449417-20e077babdcf3d5c4fa92fa666048dba/2696567


TEKNISET TIEDOT JA AINEISTOT:

Ilmestymisaikataulu ja jakelu: maaliskuu 2020 alkaen.

Tekniset tiedot:
Julkaisun koko: A5 (148 x 210 mm).
3 mm leikkuuvarat ilman marginaalia oleviin ilmoituksiin kaikille 
reunoille. Liimasidonnan vuoksi on otettava huomioon selän vaikutus 
aukeaman ilmoituksissa.
Painosmäärä: 11 000 kpl (käyttäjämäärä yli 20 000 henkilöä)
Painomenetelmä: offset
Sidonta: liimasidonta
Painopaikka: PunaMusta
Taitto: Bit & Page Oy

Aineistovaatimukset/ilmoitusaineistot ja logot:
Tulostusvalmis PDF-dokumentti: resoluutio 2400 dpi,  
kuvat resoluutio 300 dpi.
Kuvatiedostot ja logot EPS- tai TIFF-muodossa, resoluutio 300 dpi.
Värikuvat prosessiväreinä CMYK-muodossa.
Logot internetpalveluun JPG-muodossa, resoluutio 72 dpi.

Ilmoitustrafiikki:
sähköpostilla liitetiedostona: aineistot@amt.fi

Ilmoitusmyynti:
Susanna Korpijaakko Kari Ahola
0400 760 941 040 354 7449
susanna.korpijaakko@amt.fi kari.ahola@amt.fi

Laskutus:
Hakemistotiedot laskutetaan tilausvahvistuksen jälkeen.
amt.fi Muovi & Kumi 2020 ilmestyy maaliskuussa 2020.  
Hintoihin lisätään alv. 24%

SISÄLTÖTIETOJEN HINNAT
www.amt.fi -palvelu ja Vuosikirja

YRITYSTIEDOT
▢ Perustiedot  ......................................................................................................... 250 €
▢ Logo digioppaaseen ja vuosikirjaan ..........................................................300 €
▢ Yritystoiminnan kuvaus  ................................................................................200 €
▢ Aktiivilinkitykset Internetissä ....................................................................  150 €

TUOTETIEDOT JA PALVELUTIEDOT
▢ 1-50 kpl valittuja nimikkeitä ........................................................................  300 €
▢ 51-100 kpl valittuja nimikkeitä ...................................................................  500 €
▢ seuraavat ........................................................................................................  3 € / kpl

PÄÄMIESTIEDOT (tuotemerkit ja www-osoitteet)
▢ 1-10 kpl .................................................................................................................  160 €
▢ 11-30 kpl ..............................................................................................................  250 €
▢ 31-60 kpl .............................................................................................................  300 €
▢ seuraavat ........................................................................................................  4 € / kpl
(sisältää aktiivilinkin internet-palvelussa päämiehen www-sivuille)

▢ UUTTA Kärkipaikka* Digioppaan yritys-, tuote/palvelu- ja  
päämieslistauksissa .................................................................................................500 € 
*Kärkipaikat myydään varausjärjestyksessä. Kysy lisää myyjiltämme!

ILMOITUSPAIKKOJEN HINNAT JA KOOT

KANNET
▢ Etukansi 148 x 130 mm ..............................................................................  6000 €
▢ 2.kansi 148 x 210 mm .................................................................................  3000 €
▢ 3.kansi 148 x 210 mm .................................................................................  2500 €
▢ Takakansi 148 x 210 mm ............................................................................  5000 €
▢ Selkä 70 x 8-12 mm ......................................................................................  2000 €

SISÄSIVUT
▢ 1/1 sivu 148 x 210 mm ................................................................................  1900 €
▢ ½ sivu (vaaka) 120 x 89 mm ....................................................................... 1100 €
▢ ½ sivu (pysty) 58 x 166 mm ........................................................................ 1100 €
▢ ¼ sivu 58 x 89 mm ............................................................................................  600 €

MUUT ILMOITUSPAIKAT
▢ Välilehdet (muotolovetut) 138 x 210 mm ..........................................  2300 €
▢ Alareunatunniste oikea 100 x 10 mm ..................................................  3000 €
▢ Alareunatunniste vasen 100 x 10 mm .................................................  3000 €
▢ Sivureunatunniste oikea 100 x 10 mm ................................................  3000 €
▢ Sivureunatunniste vasen 100 x 10 mm ...............................................  3000 €

ILMOITUKSET DIGI-PALVELUSSA
Banneri
▢ 980 x 200 px (jättitaulu max 6 kpl) .........................................................3000 €
▢ 200 x 115 px (logobanneri digioppaan alaosan karusellissa) ...... 1500 €
▢ Videolinkki YouTube-videoon .....................................................................500 €
 Digioppaan alareunabanneri
▢ 200 x 350 px (suurtaulu) .............................................................................2000 €
▢ 200 x 250 px (banneri)................................................................................. 1500 €
▢ 200 x 175 px (iso logobanneri) ................................................................. 1200 €
▢ 200 x 115 px (logobanneri) ........................................................................ 1000 €

TUOTEUUTINEN INTERNET-PALVELUSSA
Toimialakohtainen Tuoteuutinen julkaistaan uutiskirjeessä 
ja internet-palvelussa
▢ Tuoteuutinen yhdessä uutiskirjeessä ...................................................... 450 €
▢ Tuoteuutinen kahdessa uutiskirjeessä .................................................... 650 €

HAKEMISTOTIEDOT YHTEENSÄ: €

ILMOITUKSET YHTEENSÄ: €

Päiväys: 

Yritys:

Osoite:

Henkilö:

Tehtävänimike:

Puhelin:

Sähköposti:

Allekirjoitus:

Julkaisija ja kustantaja:
AMT Hakemistot
Mannerheimintie 76
5. kerros
00250  Helsinki

puh. 040 354 7449
info@amt.fi
www.amt.fi

Muovi & kumi 2020
M E D I A T I E D O T


