24.–26.9.2019, ti-ke 9-17, to 9-16
Tampereen Messu- ja Urheilukeskus
#Alihankinta @Alihankinta

MESSUOPPAAN MEDIAKORTTI
Tervetuloa Suomen suurimpaan teollisuuskylään
Alihankinta kokoaa yhteen teollisuuden yritykset, asiantuntijat ja päättäjät. Suomen johtavassa
teollisuuden messutapahtumassa on vuosittain liikkeellä noin 20 000 teollisuuden ammattilaista,
joista jokaista yhdistää halu tehdä enemmän, paremmin, tehokkaammin ja tuottavammin.
Onko sinulla varaa jättää nämä kolme päivää hyödyntämättä? www.alihankinta.fi

Internet

Painettu
messuopas

Alihankinnan uudistettu
online-messuopas on
kävijöiden käyttämä
tehokas hakupalvelu ja
tietolähde näytteille
asettajien yritys-, tuote-/
palvelu- ja päämiestietoja
etsittäessä.

Alihankinta 2019
virallisen messuoppaan
painosmäärä on 13000
kappaletta ja se jaetaan
kaikille messukävijöille
ja näytteilleasettajille.
Messupas toimii
merkittävänä
tietolähteenä myös
messujen jälkeen.

UUTTA: Nyt myös YouTube-yritys-videot päämies
tietoja etsittäessä!

Sähköinen
uutiskirje
Sähköiset uutiskirjeet
n. 40000 toimialan
hankinnoista, ostoista ja
suunnittelusta vastaaville
päättäjille:

Alihankinta
mobiiliopas
Alihankinta-mobiilisovellus
helpottaa messupäiviäsi
Tarkastele näytteilleasettajia
listana, tee hakuja ja suodatuksia
esimerkiksi tuoteryhmien
mukaan. Sovelluksessa on myös
kartta, jossa näet korostettuna
valitsemasi näytteilleasettajan
osaston sijainnin. Löydät
sovelluksen tunnisteella
Alihankinta.

• Alihankinta 2018
-kävijät
• Toimialajärjestöjen
jäsenet
• AMT.fi-asiakkaat
• Intelliapäättäjärekisteri
Uutiskirje 1 toukokuu/2019
Uutiskirje 2 syyskuu/2019
amt.fi Alihankinta – uutiskirje 2 / 2018
Avaussuhde (OR)..................................................................13,69 %
Klikkaussuhde (CTR)............................................................ .3,72 %

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

ALIHANKINTA 2019 MESSUOPPAAN MEDIATIEDOT
Alihankinta 2019 virallisen messuoppaan painosmäärä on 13 000 kappaletta ja se jaetaan kaikille messukävijöille ja
näytteilleasettajille. Oppaan suosittu internetpalvelu Tampereen Messujen www.alihankinta.fi sivustolla avautuu keväällä 2019.
Alihankinta mobiiliopassovellus on ladattavissa veloituksetta Apple- ja Google-kaupoista toukokuusta 2019 alkaen.
MAKSUTON PERUSNÄKYVYYS näytteilleasettajille
Näytteilleasettajan messujärjestäjälle ilmoittamat tiedot, yrityksen perus
tiedot (nimi, osoite, maa, www- ja sähköpostiosoite), toiminnankuvaus
100 merkkiä suomeksi ja englanniksi sekä halutut tuoteryhmävalinnat ja
enintään 8 päämiestietoa julkaistaan näyttelyluettelossaja internetpalvelussa
veloituksetta. 100 merkin ylittävät tiedot 1 €/merkki. (Mobiilipalveluun
toiminnankuvaus edulliseen lisänäkyvyyshintaan)

MAKSULLINEN NÄKYVYYS virallisessa Alihankinta 2019
-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 oikea...................................... 65 x 7 mm.......................................1980 €
▢▢Sivureunatunniste vasen..................................... 65 x 7 mm.......................................1980 €

LISÄNÄKYVYYS MESSUOPPAASSA, INTERNETPALVELUSSA
JA MOBIILIOPPAASSA
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 €
▢▢4) Toiminnan kuvaus mobiilioppaaseen ...........................................................................145 €
Lisänäkyvyyspaketit
▢▢Pakettihinta (1, 2, 3 ja 4) ............................................................................................................345 €
▢▢Pakettihinta kehystetyllä yritystiedolla painettuun oppaaseen (1, 2, 3 ja 4)..425 €
▢▢Mobiilipakettihinta (3 ja 4).........................................................................................................195€

TEKNISET TIEDOT
Ilmestymisaikataulu ja aineistopäivä
Messujakelu: 24.–26.9.2019
Ilmoitusvaraukset: 04.06.2019
Aineistopäivä: 29.06.2019
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: 13 000 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. 50 % 14 pv netto
tilausvahvistuksesta ja 50 % 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
+358 50 380 1111
raija.myllysilta@amt.fi

Tuomo Takkunen
+358 45 1244946
tuomo.takkunen@amt.fi

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

▢▢Videolinkki YouTube-videoon ................................................................................................125 €

PÄÄMIEHET

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 ALIHANKINTA-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 Alihankinta mobiiliopassoveluksen etusivulla
(max 6 paikkaa).....................................................................................................................1500 €

ALIHANKINTA MESSU-UUTINEN UUTISKIRJEESSÄ

Alihankinta-messuoppaan sähköinen uutiskirje 1. lähetetään toukokuussa
ja uutiskirje 2. syyskuussa yli 40.000 teollisuuden hankinnoista ja ostoista
päättäville. Uutiskirjeet julkaistaan myös Internet-palvelussa.
▢▢Messu-uutinen yhdessä uutiskirjeessä........................................................................ 500 €
▢▢Messu-uutinen kahdessa uutiskirjeessä...................................................................... 750 €

Näytteilleasettaja
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

