
Esittelee:  yritykset, tuotteet, palvelut, päämiehet 
Käyttöliittymät:  www.amt.fi, painettu kirja sekä  
 tehokas uutiskirje 
Käyttäjämäärä:  yli 20 000 
Painosmäärä:  16 000 
Käyttöaika:  12 kk 

Susanna Korpijaakko 
+358 400 760 941 
susanna.korpijaakko@amt.fi

Otan sinuun yhteyttä lähiaikoina 
ja kerron lisää!

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

Internet

Sähköinen uutiskirje

Mobiili

Painettu kirja
Monipuolisen Internet-
sivustomme www.amt.fi on 
ottanut tärkeäksi työkaluksi 
kuukausittain jo yli 26 000 
teollisuuden ammattilaista.

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

Sähköiset uutiskirjeet 30 000 toimialan 
hankinnoista, ostoista ja suunnittelusta 
vastaaville päättäjille.

Uutiskirje 1 tammikuu/2019
Uutiskirje 2 syyskuu/2019

amt.fi AUTOMAATIO – uutiskirje 2 / 2018 
Avaussuhde (OR) .....................................13,40% 
Klikkaussuhde (CTR).................................3,38%

Mukana kulkeva älypuhelin on tärkeä osa 
päättäjien työntekoa ja liiketoimintaa. 

amt.fi AUTOMAATIO sisältö 
modernilla mobiilipalvelulla liikkuville 

ammattilaisille.  

Personoituna teollisuuden päättäjille ja asiantuntijoille

Ammattilaisille messuilla
Verkosto  .........................................23.-24.1.2019 ...........................Tampere
Uusi Teollisuus ..............................20.-21.3.2019 ...........................Tampere
Alihankinta .....................................24.-26.9.2019 ...........................Tampere
Rakennusmessut 2019 ............8.-10.3.2019............................Jyväskylä
ChemBio Finland 2019 ............27.3–28.3.2019 .......................Helsinki
FinnSec19 .......................................2.10–3.10.2019 .......................Helsinki
Teknologia19.................................5.11–7.11.2019 .......................Helsinki
Evertiq Expo ..................................11.4.2019 ....................................Helsinki

• CAD/CAM yhdistys ry CCY
• SAS Suomen Automaatioseura ry
• Tietotekniikan ja Elektroniikan Seura 

- TiES
• SMSY - Suomen Mittaus- ja 

säätöteknillinen yhdistys ry
• Sähköinsinööriliitto ry SIL
• Hydrauliikka & Pneumatiikka
• Elkomit ry
• Teknologia Teollisuus jäsenet
• Kaupalliset edustustot

amt.fi AUTOMAATIO Hydrauliikka & Pneuma tiikka mediakokonaisuudella tavoitat teollisuuden päättäjät 
- koko vuoden! amt.fi AUTOMAATIO tavoittaa teknologiapäättäjät ja suunnittelijat sekä asiantuntijat, joiden 
keskeisenä tehtävä alueena on automaation, hydrauliikan ja pneumatiikan komponenttien ja materiaalien hankinta 
sekä päätösten teko laajojen automaatiojärjestelmien toteuttamisessa. amt.fi AUTOMAATIO esittelee laajasti ja 
monipuolisesti viimeisimmät ratkaisut eri teollisuuden alojen tarpeisiin. 

amt.fi AUTOMAATIO palvelu kokonaisuus – netti – uutiskirjeet – painettu kirja – esittelee päättäjille kaiken 
olennaisen tiedon hankinta päätöksiin sekä suunnittelun apu välineeksi. Kun haluat esitellä palveluitasi päätöksen-
tekijöille koko vuoden – on amt.fi AUTOMAATIO media kokonaisuus oikea ratkaisu.

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

Automaatio 2019
MEDIAKORTTI

H Y D R A U L I I K K A  &  P N E U M A T I I K K A



SISÄLTÖTIETOJEN HINNAT
www.amt.fi -palvelu ja Vuosikirja

YRITYSTIEDOT
▢ Perustiedot  ......................................................................................................... 250 €
▢ Logo  .......................................................................................................................300 €
▢ Yritystoiminnan kuvaus  ................................................................................ 150 €
▢ Aktiivilinkitykset Internetissä ....................................................................  150 €

TUOTETIEDOT JA PALVELUTIEDOT
▢ 1-50 kpl valittuja nimikkeitä ........................................................................  210 €
▢ 51-100 kpl valittuja nimikkeitä ...................................................................  300 €
▢ seuraavat ........................................................................................................  3 € / kpl
▢ Internet-palvelussa tuotekuva nimikkeen yhteydessä ..............50 € / 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)

PÄÄMIEHET LOGOLLA 
▢ Päämiestiedot logolla internetpalvelussa 1 kpl ......................................50 € 
▢ Päämiestiedot logolla internetpalveleussa 2-10 kpl ..........................200 € 
▢ Päämiestiedot logolla internetpalvelussa 11-30 kpl .........................300 € 

UUTTA: MOBIILIPALVELU 
▢ Logobanneri mobiilipalvelun ylälaidassa ................................................500 €

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 180 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 €
▢ vasen 100 x 10 mm .......................................................................................  3000 €
▢ Sivureunatunniste 100 x 10 mm ............................................................  3000 €

ILMOITUKSET INTERNET-PALVELUSSA
Banneri
▢ 980 x 90 px (jättitaulu) ...............................................................................  3000 €
▢ 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 €
▢ UUTTA: Videolinkki YouTube-videoon ...................................................500 €

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:

TEKNISET TIEDOT JA AINEISTOT:

Ilmestymisaikataulu ja jakelu: Ilmestyy/jakelu tammikuu 2019 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: 16 000 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
0400 760 941
susanna.korpijaakko@amt.fi

Laskutus:
Hakemistotiedot laskutetaan vahvistetun tilausvahvistuksen jälkeen.  
Ilmoitukset laskutetaan painetun kirjan ilmestymisen jälkeen.  
amt.fi AUTOMAATIO 2019 ilmestyy tammikuussa 2019. 
Hintoihin lisätään alv. 24 %.

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

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

Automaatio 2019
M E D I A T I E D O T


