27.–28.3.2019
Tampereen Messuja Urheilukeskus

MEDIAKORTTI

#hankintapaivat

YRITYSTEN JA KUNTAPÄÄTTÄJIEN KOHTAUSPAIKKA
Hankintapäivät on julkisen sektorin hankintatapahtuma ammattilaisille. Kaksipäiväinen tapahtuma tarjoaa
laadukasta ohjelmaa loistavalla sijainnilla Tampereen Messu- ja Urheilukeskuksessa ja sen järjestäjinä
toimivat Tampereen Nuorkauppakamari ja Tampereen Messut Oy.
hankintapaivat.fi
MESSUOPAS TEHOSTAA MESSUOSALLISTUMISTASI
Hankintapäivät 2019 -messujen virallinen messuopas painettuna kirjana ja uudistuneina sähköisinä
palveluina ovat messukontaktia tukeva tärkeä tietolähde messujen aikana ja messujen jälkeen.
Tehosta messuosallistumistasi näkyvyydellä messuoppaassa ja sen sähköisissä palveluissa ilmoituksella,
logolla, bannerilla, yritysesittelyllä tai kuvallisella tuote/palveluesittelyllä tai YouTube-yritysvideolla!

Internet

Painettu
messuopas

Tapahtumien uudistettu onlinemessuopas on kävijöiden
käyttämä tehokas hakupalvelu
ja tietolähde näytteilleasettajien
yritys-, tuote-/palvelu- ja
päämiestietoja etsittäessä.

Hankintapäivät 2019 virallisen
messuoppaan painosmäärä on
6 000 kappaletta ja se jaetaan
kaikille messukävijöille ja
näytteilleasettajille. Messupas
toimii merkittävänä tietolähteenä
myös messujen jälkeen.

UUTTA: Nyt myös YouTubeyritys-videot päämiestietoja
etsittäessä!
Käyttäjät

Uudet käyttäjät

Istunnot

25 034

23 686

35 273

Istuntojen lukumäärä
käyttäjää kohti

Sivun katselut

Sivut/istunto

1,41

235 036

6,66
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New Visitor

Returning Visitor

19,8%

80,2%

Sähköinen
uutiskirje

Mobiili
Hankintapäivät 2019
-mobiiliopassovellus
tietää näytteilleasettajien
yritys-, tuote-/palvelu- ja
päämiestiedot. Se kertoo
yritysten osastojen,
ohjelmapaikkojen ja
muiden palveluiden
sijainnit ja aikataulut
älykartalla suosikki
listauksineen ym.

Sähköiset uutiskirjeet n. 20 000
toimialan hankinnoista, ostoista ja
suunnittelusta vastaaville päättäjille:
• Toimialajärjestöjen jäsenet
• AMT.fi-asiakkaat
• Intellia-päättäjärekisteri
Uutiskirje maaliskuu/2019

Perustiedot

amt.fi ALIHANKINTA - Uutiskirje 2/2017
Lähetettyjä viestejä

36 444

Avausseuranta

Avaajia
Avauskertoja yhteensä
Avaussuhde (OR)

3 471
7 054
9,52 %

Linkkiseuranta

Klikkaajia
Klikkauksia yhteensä
Klikkaussuhde (CTR)

596
1 677
1,56 %

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

Hankintapäivät 2019 -messuoppaan mediatiedot
Hankintapäivät 2019 virallisen messuoppaan painosmäärä on 6 000 kappaletta ja se jaetaan kaikille
messukävijöille ja näytteilleasettajille. Oppaan suosittu internetpalvelu Tampereen Messujen
hankintapaivat.fi-sivustolla avautuu syksyllä 2018. Tapahtuminen mobiiliopassovellus
on ladattavissa veloituksetta Apple- ja Google-kaupoista marraskuusta 2018 alkaen.
MAKSUTON PERUSNÄKYVYYS näytteilleasettajille
Näytteilleasettajan messujärjestäjälle ilmoittamat tiedot, yrityksen perustiedot
(nimi, osoite, maa, www- ja sähköpostiosoite), toiminnankuvaus 100 merkkiä
suomeksi ja englanniksi sekä halutut tuoteryhmävalinnat ja enintään 8 päämies
tietoa ilman aktiivilinkkejä julkaistaan näyttelyluettelossa, internetpalvelussa ja
mobiilioppaassa veloituksetta. 100 merkin ylittävät tiedot 1 €/merkki.

MAKSULLINEN NÄKYVYYS tapahtuman virallisessa
messuoppaassa, internetpalvelussa ja mobiilioppaassa

TOIMINNANKUVAUS

Toiminnankuvauksen ensimmäiset 100 merkkiä –suomeksi ja englanniksi
veloituksetta. 100 merkkiä ylittävät tiedot: 1 €/merkki.

ILMOITUS OPPAASSA
Kannet
▢▢Etukannen kulma..................................................................................................................... 2500 €
▢▢Takakansi............................................................... 148 x 210 mm.......................................2600 €
▢▢2. kansi.................................................................... 148 x 210 mm.......................................2200 €
▢▢3. kansi.................................................................... 148 x 210 mm.......................................2200 €
Sisäsivut
▢▢1/1 sivu................................................................... 148 x 210 mm.......................................1850 €
▢▢1/2 vaaka.................................................................. 118 x 90 mm..........................................995 €
▢▢1/2 pysty................................................................... 58 x 184 mm..........................................995 €
▢▢1/4 vaaka.................................................................. 118 x 43 mm..........................................590 €
▢▢1/4 pysty.......................................................................58 x 90 mm..........................................590 €
▢▢Täsmäilmoitus hakusanan mukaan.................38 x 57 mm..........................................590 €
Muut ilmoituspaikat			
▢▢Alareunatunniste oikea..................................... 100 x 10 mm.......................................1980 €
▢▢Alareunatunniste vasen.................................... 100 x 10 mm.......................................1980 €
▢▢Sivureunatunniste......................................................65 x 7 mm.......................................1980 €

TEKNISET TIEDOT
Ilmestymisaikataulu ja aineistopäivä
Messujakelu: 27.–28.3.2019
Ilmoitusvaraukset: 1.2.2019
Aineistopäivä: 14.2.2019
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: 6 000 kpl
Painomenetelmä: Offset
Sidonta: liimasidonta
Painopaikka: Punamusta Oy
Taitto: Bit & Page Oy
Aineistovaatimukset / ilmoitusaineistot ja logot
Tulostusvalmis PDF- dokumentti: resoluutio 2400 dpi, kuvat resoluutio
300 dpi. Kuvatiedostot EPS tai TIFF-muodossa, resoluutio 300 dpi.
Ilmoitusaineiston mukana tulee aina lähettää vedos.
Logot internetpalveluun ja mobiilioppaaseen jpg- tai png-muodossa.
Ilmoitustrafiikki
Sähköpostilla liitetiedostona: aineistot@amt.fi.
Laskutus:
• Logo, internet-ja mobiilinäkyvyys, messu-uutinen ja aktiivilinkit. 14 pv netto
tilausvahvistuksesta.
• Ilmoitustila yritys/tuote/palveluesittelyt.
14 pv netto messuoppaan ilmestyttyä.
Kaikkiin hintoihin lisätään alv 24 %.
Hinnat edellyttävät valmista aineistoa (yritystiedot logolla valmiin logon toimittamista. Tuote-ja messu-uutuusesittelyt tuotteen kuvan, esittelytekstin, logon ja
yhteystietojen toimittamista). Työaineistosta veloitamme valmistuskustannukset.
Ilmoitusmyynti
Raija Myllysilta
raija.myllysilta@amt.fi
050 380 1111

Jarmo Myllysilta
jarmo.myllysilta@amt.fi
040 551 6584

Messuopas
▢▢1) Logo yrityksen luettelotietojen yhteydessä............................................................ 145 €
▢▢Kehystetty yritystieto sekä logo......................................................................................... 250 €
Internetpalvelu
▢▢2) Logo internetpalveluun yrityksenne tietojen yhteyteen ja aktiivilinkit
(max 6 x sähköpostilinkkiä) yrityksenne avainhenkilöille ja www-sivulinkki....145 €
Mobiiliopas
▢▢3) Logo mobiilioppaaseen yrityksenne tietojen yhteyteen ja aktiivilinkit.....145 €
▢▢Pakettihinta (1, 2 ja 3)............................................................................................................... 345 €
▢▢Pakettihinta kehystetyllä yritystiedolla painettuun oppaaseen (1, 2 ja 3)...425 €
▢▢Videolinkki YouTube-videoon.............................................................................................. 125 €

Julkaisija

Kustantaja

Tampereen Messut Oy
Ilmailunkatu 20, PL 163
33901 TAMPERE
Puh. 0207 701 200
www.tampereenmessut.fi
info@tampereenmessut.fi

AMT Hakemistot Oy
PL 395
00811
Helsinki
www.amt.fi
info@amt.fi

PÄÄMIEHET

Näytteilleasettaja

LISÄNÄKYVYYS MESSUOPPAASSA,
INTERNETPALVELUSSA JA MOBIILIOPPAASSA

Enintään 8 päämiestietoa ilman aktiivilinkkejä julkaistaan veloituksetta
messuoppaassa, internetpalvelussa ja mobiilioppaassa
▢▢Rajoittamaton määrä päämiestietoja messuoppaassa internetpalvelussa ja
mobiilioppaassa ja aktiivilinkit päämiesten kotisivuille internetpalvelussa......125 €
Logo päämiestietojen yhteyteen internetpalvelussa ja mobiilioppaassa
▢▢1 kpl....................................................................................................................................................... 50 €
▢▢2–10 kpl........................................................................................................................................... 200 €
▢▢11–30 kpl........................................................................................................................................ 300 €

MAINONTA MESSUOPPAAN INTERNETPALVELUSSA JA
MOBIILIOPPAASSA

▢▢980 x 90 px (jättitaulu internetpalvelussa)................................................................. 1900 €
▢▢200 x 350 px (suurtaulu internetpalvelussa)............................................................ 1500 €
▢▢200 x 250 px (banneri internetpalvelussa)................................................................ 1450 €
▢▢200 x 175 px (iso logobanneri internetpalvelussa)................................................... 990 €
▢▢200 x 115 px (logobanneri internetpalvelussa).......................................................... 650 €
▢▢Videolinkkibanneri YouTube videoon.............................................................................. 990 €
▢▢UUTTA: Logobanneri mobiiliopassoveluksen etusivulla (max 6 paikkaa)... 1500 €

MESSU-UUTINEN UUTISKIRJEESSÄ

Hankintapäivät 2019 -messuoppaan sähköinen uutiskirje lähetetään
maaliskuussa yli 20.000 verkkoliiketoiminnan hankinnoista ja suunnittelusta
vastaaville päättäville. Uutiskirje julkaistaan myös Internet-palvelussa.
▢▢Messu-uutinen yhdessä uutiskirjeessä........................................................................... 500 €

Osaston numero
Lähiosoite
Postitoimipaikka ja -numero
Yhteyshenkilö
Puhelin
Email
Telefax
Päiväys
Allekirjoitus

Lähetä
Voit myös palauttaa ilmoitusvarauksesi sähköpostilla osoitteeseen aineistot@amt.fi tai
postitse: AMT Hakemistot Oy PL 395, 00811 Helsinki/Finland

