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

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

HR-palveluhakemiston ja uutiskirjeen julkaisijana ja kustantajana toimii AMT Hakemistot Oy, joka vastaa  
palvelu hakemiston toteutuksesta, myynnistä, uutiskirjeistä ja laskutuksesta.

HR-palveluhakemisto ja HR-uutiskirje yritysjohdolle ja HR-ammattilaisille 2023

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 yritys-
päätöksentekijöitä HR-ammattilaisten rinnalle. Uutiskirjeet tavoittavat yritysten ylimmät päätöksentekijät 
ja henkilöstöalan vaikuttajat kahdesti vuonna 2023.

HR-palveluhakemisto ja HR-uutiskirjeet ovat toimiva mediaratkaisu, kun kohderyhmänä ovat yritysjohto ja henkilöstö -
johdon ammattilaiset ja ne sisältävät kiinnostavaa tietoa henkilöstöalan tuotteista, palveluista ja yrityksistä.

Sähköinen HR-uutiskirje yritysjohdolle ja  
HR-ammattilaisille
Sähköinen HR-uutiskirje 40 000 päätöksentekijälle 2 kertaa vuodessa.  
Kohderyhmänä yritysten ja organisaatioiden ylin johto, henkilöstö-
asioista, taloudesta, viestinnästä, liiketoiminnan kehityksestä, kansain-
välisestä liiketoiminnasta ja hallinnosta vastaavat päättäjät.

HR-ammattilaisten uutiskirje 4/21 
Avaussuhde (OR): 12,90 %     Klikkaussuhde (CTR): 3,82 %

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

HR-palveluhakemisto ja  
HR-uutiskirje yritysjohdolle  
ja HR-ammattilaisille 2023

 MEDIAKORTTI

Käyttäjät / kk

44000 kasvua 15,79 %
Sivulataukset / kk

276200 kasvua 0,33 %

Istunnon keskimääräinen kesto
3 min 57 sek



Ilmoitussopimus HR-palveluhakemistoon ja  
HR-uutiskirjeeseen yritysjohdolle ja HR-ammattilaisille 2023

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. Tuote  ja 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

  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 /palvelu uutinen sähköisessä uutiskirjeessä yritysten ylimmälle 
johdolle ja HR-Ammattilaisille, jakelu 40.000 kpl, sisältäen kuvan, 
tekstin, logon ja linkitykset yrityksen kotisivuille 

  600 €/1kpl,      950 €/2kpl

  Toimituksen tekemänä Artikkeli-advertoriaalit palveluun 
ja uutiskirjeisiin erillisen tarjouksen mukaisesti

Yritys  ___________________________________________________________________________________

Postilokero/katuosoite _________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________

Postitoimipaikka ____________________________________________________________________

Yhteyshenkilö _______________________________________________________________________

Laskutusosoite _______________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________

Puhelin _________________________________________________________________________________

Sähköpostiosoite ____________________________________________________________________

Ilmestyminen ja aineistot
HR palveluhakemisto on käytössä www.amt.fi-sivustolla koko ajan 
ympäri vuoden. HR-ammattilaisten uutiskirje ilmestyy kaksi kertaa 
vuonna 2023.
•  vko 12, aineisto vko 11/2023
•  vko 44, aineisto vko 43/2023

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

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 2023 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 ja kustantaja:

AMT Hakemistot Oy
PL 395, 00811 Helsinki
Puh: 040 551 6584
www.amt.fi 
info@amt.fi

Pvm ja allekirjoitus _________________________________________

___________________________________________________________________________________

Nimenselvennys ________________________________________________

Lähetä ilmoitussopimus

mailto:jarmo.myllysilta@amt.fi
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