
Vuoden tärkein 
automaation, tuotanto-
teknologian ja teollisen 
internetin tapahtuma

Tekniikka -messut  
Tapahtuma on suunnattu 
kaikkien teollisuudena-
lojen automaatiosta ja 
tuotanto-teknologiasta 
vastaaville päättäjille, asian-
tuntijoille, suunnittelijoille 
sekä käyttäjille.

Messujen ytimen muodos-
tavat tuotantoprosessien 
mittaamisen, analysoinnin, 
ohjauksen ja säädön 
järjestelmät ja palvelut sekä 
digitaalisuuden edellyttämät 
uudet teknologiset ratkaisut. 
Messuilla on esillä myös 
koneita, laitteita ja palveluita, 
jotka sopivat useammalle 
toimialalle.

TEKNIIKKA  MESSUOPAS 
TEHOSTAA MESSU-
OSALLISTUMISTASI  
Tekniikka tapahtuman viral-
linen messuopas painettuna 
kirjana ja monipuolisina 
sähköisinä palveluina ovat 
messukontaktia tukeva 
tärkeä tietolähde messujen 
aikana ja messujen jälkeen. 

Tehosta messuosallis-
tumistasi näkyvyydellä 
messuoppaassa ilmoituksella, 
logolla, bannerilla, yritys-
esittelyllä tai kuvallisella 
tuote/palveluesittelyllä.

Teollisuuden tärkein työkalu – valitse vain käyttöliittymä. amt.fi TEKNIIKKA  sisältö kaikissa kanavissa!

1 PAINETTU KIRJA
Tekniikka 2016 virallisen messuoppaan painosmäärä  
on 8.000 kappaletta ja se jaetaan kaikille messu
kävijöille ja näytteilleasettajille. Messupas toimii 
merkittävänä tietolähteenä myös messujen jälkeen.

2 INTERNET
Tekniikka 2016 tapahtuman monipuolinen online 
messuopas esittelee laajasti näytteilleasettajien 
yritys, tuote/palvelu ja päämiestietoja  messu
kävijöille. 

Tekniikka messuluettelon internet –palvelu on 
tehokas hakupalvelu ja tietolähde ennen ja  
jälkeen messujen. 

Käynnit 26 545

Absoluuttiset yksilöidyt vierailijat 19 766
Sivun katselut 185 525
Keskimääräiset sivun katselut 6,99
Sivustossa käytetty aika 5,14 min

3 SÄHKÖINEN UUTISKIRJE
Sähköiset uutiskirjeet yli 40.000 toimialan 
hankinnoista, ostoista ja suunnittelusta  
vastaaville päättäjille: 
• Toimialajärjestöjen jäsenet 
• AMT.fi -asiakkaat 

Uutiskirje ilmestyy vko 44/2016

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

www.amt.fi sivuston ka. lukuja 1.1.–30.6.2016



Uutiskirjeet 40.000 toimialan hankinnoista ostoista ja 
suunnittelusta vastaaville päättäjille.
Messu-uutinen yhdessä uutiskirjeessä..................................... 500 €

ILMOITUSKOOT JA HINNAT

TEKNISET TIEDOT
Ilmestymisaikataulu ja aineistopäivä
Messujakelu: 1.–3.11.2016
Ilmoitusvaraukset: 30.9.2016
Aineistopäivä: 5.10.2016

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: 
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. 
Värikuvat Prosessiväreinä CMYK – muodossa. 
Ilmoitusaineiston mukana tulee aina lähettää vedos.
Logot internetpalveluun JPG-muodossa, resoluutio 72 dpi.

Ilmoitusmyynti
 Raija Sahlman                      
040 7059957

Laskutus:
- Logo, internetnäkyvyys, 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.

TEKNIIKKA MESSU-UUTINEN UUTISKIRJEESSÄ

Messu-uutinen julkaistaan 
uutiskirjeessä sekä 
Internetpalvelussa.
Uutiskirje ilmestyy vko. 44/2016

Jakelu / kohderyhmä:
• Toimialajärjestöjen jäsenet

• JM Tieto -päättäjärekisteri

Ilmoitus

Etukannen kulma

Kannet

Sisäsivut

Muut ilmoituspaikat

Takakansi

2- ja 3-kansi

1/2 vaaka

1/1

1/2 pysty

1/4 pysty

Alareunatunniste

Oikea

Vasen

Sivureuna

1/4 vaaka

Sivukoko mm Painopinta-ala mmHinta €
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148 x 210 118 x 184

118 x 90

57 x 184
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57 x 90
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100 x 10

100 x 10

100 x 
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995

995

590

590
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1980

1980
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Täsmäilmoitus 
hakusanan 
mukaan

7

Kustantaja
AMT Hakemistot Oy
Mannerheimintie 76
A-porras, 5 kerros
00250 HELSINKI
Puh. 040 354 7449

Julkaisija 
JYVÄSKYLÄN MESSUT
PL 127 (Lutakonaukio 12)
40101 Jyväskylä
Puh. 014 334 0000

MAINONTA TEKNIIKKA-MESSUOPPAAN
INTERNETPALVELUSSA

 

TEKNIIKKA 2016 MESSUOPPAAN MEDIATIEDOT
Tekniikka 2016 virallisen messuoppaan painosmäärä on 8.000 
kappaletta ja se jaetaan kaikille messukävijöille ja näytteille-

asettajille. Oppaan internetpalvelu Jyväskylän Messujen 
www.tekniikkamessut.fi -sivusto avautuu elokuussa 2016.

MAKSUTON PERUSNÄKYVYYS
näytteilleasettajille

Maksullinen näkyvyys virallisessa 
Tekniikka 2016 -messuoppaassa ja 

internet-palvelussa

LISÄNÄKYVYYS MESSUOPPAASSAJA 
INTERNETPALVELUSSA
Messuopas
1) Logo yrityksen luettelotietojen yhteydessä...................................125 €
 Kehystetty yritystieto sekä logo .........................................................250 €
2) Yritystoiminnan kuvaus.........................................................................150 €
 Julkaistaan suomeksi ja englanniksi 
Internetpalvelu
3) Logo internetpalveluun yrityksenne tietojen 
 yhteyteen ja aktiivilinkit (max 6 x sähköpostilinkkiä 
 yrityksenne avainhenkilöille ja www-sivulinkki ............................125 €
4) Päämiestiedot messuoppaassa ja internetpalvelussa ja 
 aktiivilinkit päämiesten kotisivuille internetpalvelussa .............125 €
Pakettihinta (1, 2 ja 3) ..................................................................................295 €
Videolinkki YouTube-videoon..................................................................125 €
Aktivoidut päämiestiedot logolla internetpalvelussa:
 1 kpl.................................................................................................................50 €
 2–10 kpl .......................................................................................................200 €
 11–30 kpl.....................................................................................................300 €

980 x 90 px (jättitaulu).......................................................................... 1900 €
200 x 350 px (suurtaulu) ...................................................................... 1500 €
200 x 250 px (banneri) .......................................................................... 1450 €
200 x 175 px (iso logobanneri) .............................................................990 €
200 x 115 px (logobanneri)....................................................................650 €
Videolinkkibanneri YouTube-videoon ..............................................990 €

Näytteilleasettajan messujärjestäjälle ilmoittamat tiedot, yrityksen 
perustiedot (nimi, osoite, maa, www- ja sähköpostiosoite) ja  
halutut tuoteryhmävalinnat, julkaistaan näyttelyluettelossa ja 
internet palvelussa veloituksetta. 


