
VERKOSTO 2017 
messuopas tehostaa 
messuosallistumistasi.

 VERKOSTO messutapahtu
man virallinen messuopas 
painettuna kirjana ja uudis
tuneina sähköisinä palve
luina ovat messukontaktia 
tukeva tärkeä tietolähde 
messujen aikana ja messujen 
jälkeen. 

Tehosta messuosallistumis
tasi näkyvyydellä messu
oppaassa ja sen sähköisissä 
palveluissa ilmoituksella, 
logolla, bannerilla, yritysesit
telyllä tai kuvallisella tuote/
palveluesittelyllä. Internet
palvelussa nyt myös tehok
kaat ja näkyvät videoklipit.

1 PAINETTU  
 MESSUOPAS

Verkosto 2017 virallisen messuoppaan 
painosmäärä on 6000 kappaletta ja se jaetaan 
kaikille messukävijöille ja näytteilleasettajille. 
Messupas toimii merkittävänä tietolähteenä 
myös messujen jälkeen.

2 INTERNET 

Verkosto online messuopas on kävijöiden 
käyttämä tehokas hakupalvelu ja  tietolähde 
näytteilleasettajien yritys- tuote/palvelu- ja 
päämiestietoja etsittäessä.

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

Sähköinen uutiskirje ennen tapahtumaa yli 20.000 
toimialan hankinnoista, ostoista ja suunnittelusta 
vastaaville päättäjille:   
• Toimialajärjestöjen jäsenet
• AMT.fi tietokannat

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



MAINONTA VERKOSTO-MESSUOPPAAN INTERNETPALVELUSSA
     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 €

VERKOSTO – MESSUOPPAAN MEDIATIEDOT

MAKSUTON PERUSNÄKYVYYS
näytteilleasettajille

ILMOITUSKOOT JA HINNAT

TEKNISET TIEDOT
Ilmestymisaikataulu ja aineistopäivä
Messujakelu: 25.-26.1.2017
Aineistopäivä: 30.12.2016

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: 6 000 kpl
Painomenetelmä: 
Sidonta: liimasidonta
Painopaikka: Punamusta Oy
Taitto: Bit & Page Oy

Aineistovaatimukset / ilmoitusaineisto
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.

YRITYS- JA TUOTE/PALVELUESITTELY

Ilmoitusmyynti
Raija Myllysilta                     
050 3801111    

      

Julkaisija                                               Kustantaja
Tampereen Messut Oy                            AMT Hakemistot Oy
Ilmailunkatu 20, PL 163                          PL 395
33901 TAMPERE                                        00811
Puh. 0207 701 200                                   Helsinki

Laskutus:
- Logo, internetnäkyvyys, messu-uutinen ja aktiivilinkit. 14 pv netto 
tilausvahvistuksesta.
- Ilmoitustila yritys/tuote/palveluesittelyt, 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.

VERKOSTO 2017 messutapahtuman virallisen messuoppaan 
painosmäärä on 6.000 kappaletta ja se jaetaan kaikille messukävijöille 

ja näytteilleasettajille. Messuoppaan internet-palvelu Tampereen 
Messujen sivustolla avautuu lokakuussa 2016 ja on käytettävissä 

seuraavan messuoppaan ilmestymiseen asti.

Maksullinen näkyvyys virallisessa 
VERKOSTO 2017 messuoppaassa ja 

internet-palvelussa

Ilmoitus Hinta € Sivukoko mm Painopinta-ala mm

Kannet
Etukannen kulma 2500
Etukannen 1. tai 2. läppä   133,5 x 210
Takakansi 2600 148 x 210
2. kansi 2200 145 x 210
3. kansi 2200 148 x 210
Sisäsivut
1/1 1850 148 x 210 118 x 184
1/2 vaaka 995 148 x 105 118 x 90
1/2 pysty 995 74 x 210 57 x 184

1/4 vaaka 590 118 x 43 118 x 43 
1/4 pysty 590 57 x 90 57 x 90

Täsmäilmoitus  590 38 x 57 38 x 57 
hakusanan mukaan 

Muut ilmoituspaikat
Alareunatunniste oikea 1980 100 x 10
Alareunatunniste vasen 1980 100 x 10
Sivureuna 1980 100 x 8

LISÄNÄKYVYYS MESSUOPPAASSA JA 
INTERNETPALVELUSSA
Messuopas
1) Logo yrityksen luettelotietojen yhteydessä ............................................ 125 €
Kehystetty yritystieto sekä logo........................................................................ 250 €
Internetpalvelu
2) Logo internetpalveluun yrityksenne tietojen yhteyteen 
ja aktiivilinkit (max 6 x sähköpostilinkkiä yrityksenne 
avainhenkilöille ja www-sivulinkki) ................................................................. 125 €
3) Päämieshaut ja aktiivilinkit päämiesten kotisivuille 
internetpalvelussa ................................................................................................. 125 €
Videolinkki YouTube-videoon........................................................................... 125 €

YRITYS- JA TUOTE/PALVELUESITTELY
• Määrämuotoinen, messuoppaan toimituksen aineistostanne tekemä 
yritys- tai tuote-/palveluesittely painettuun oppaaseen
• Sisältää kuvan ja/tai logon, esittelytekstin sekä yrityksenne yhteystiedot 
ja osastonumeron.
1/1 s ...........................................................................................................................1850 €
1/2 s ............................................................................................................................. 995 €
1/4 s ............................................................................................................................. 590 €

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

Näytteilleasettajan messujärjestäjälle ilmoittamat tiedot Yrityksen 
perustiedot: Nimi, osoite, maa, www- ja sähköpostiosoite ja 
toiminnankuvaus 100 merkkiä suomeksi ja englanniksi sekä halutut 
tuoteryhmä- ja päämiesvalinnat julkaistaan näyttelyluettelossa ja 
internetpalvelussa veloituksetta. 100 merkin ylittävät tiedot 1 €/merkki.

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

VERKOSTO MESSU-UUTINEN UUTISKIRJEESSÄ
* Messu-uutinen internetissä ja linkitys sähköiseen 
uutiskirjeeseen 500€

Verkosto messuoppaan sähköinen uutiskirje lähetetään tammikuussa 
yli 20.000 verkkoliiketoiminnan hankinnoista ja suunnittelusta 
vastaaville päättäville: 
• Toimialajärjestöjen jäsenet 

Messu-uutisten hinnat sisältävät taiton, tuotannon ja linkityksen 
sähköisestä uutiskirjeestä messu-uutiseen.


