
YMPÄRISTÖ • YHDYSKUNTA- 
TEKNIIKKA • ENERGIA 2023

HYDRAULIIKKA & PNEUMATIIKKA

amt.fi YMPÄRISTÖ-YHDYSKUNTATEKNIIKKA-ENERGIA -hankintaopaskokonaisuudella tavoitat 
ympäristöteknologian päättäjät monipuolisesti - koko vuoden!

amt.fi YMPÄRISTÖ-YHDYSKUNTATEKNIIKKA-ENERGIA tavoittaa tehokkaasti eri ympäristöalojen ja –tekniikan 
sekä teollisuuden kunnossapidon tuotteiden ja palvelujen ostajat ja päätöksentekijät ja Yhdyskuntatekniikka 2023 
tapahtuman kävijät, jotka ovat keskeisesti mukana päätöksentekoprosesseissa esitellen laajasti ja monipuolisesti 
viimeisimmät tuote- ja palveluratkaisut eri hankintatarpeisiin.

amt.fi YMPÄRISTÖ-YHDYSKUNTATEKNIIKKA-ENERGIA palvelukokonaisuus – Digiopas– Uutiskirjeet – Painettu hankintaopas – 
esittelee kaiken olennaisen tiedon hankintapäätöksiin sekä suunnittelun apuvälineeksi.

Kun haluat esitellä palveluitasi/tuotteitasi päätöksentekijöille ja Yhdyskuntatekniikka 2023 messukävijöille koko vuoden – on 
amt.fi YMPÄRISTÖ-YHDYSKUNTATEKNIIKKA-ENERGIA mediakokonaisuus oikea ratkaisu.

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

Esittelee:  Yritykset, tuotteet, palvelut, päämiehet 

Käyttöliittymät:  Digiopas, painettu kirja sekä  
 tehokas uutiskirje 

Käyttäjämäärä:  Yli 40 000 

Painosmäärä:  10 000 

Käyttöaika:  12 kk 

ME DI A KORT TI

Digiopas 
Hakukoneystävälliset ja responsiiviset  verkko-
sivumme näyttävät upeilta kaikilla laitteilla ja 
ovat tehokkain tapa asiakas hankinnassa. amt.fi-
digioppaan on ottanut työ kaluksi kuukausittain jo 
yli 44000 teollisuuden ammattilaista.

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

Painettu kirja
Painettu hankintaopas
Personoitu postitus
• Kuntien ja kaupunkien ympäristö-, 

yhdys kunta-, energia-, vesi- ja jätealojen 
päätöksentekijät

• Vesihuollon päätöksentekijät ja ammattilaiset
• Ympäristöalojen oppilaitosten ja koulutus-

organisaatioden rehtorit ja koulutusvastaavat
• Teollisuuden kunnossapidon ja hankinnan 

päättäjät

Ammattilaisille messuilla:

  Yhdyskuntatekniikka .........10.-11.5.23 ... Jyväskylä

 ................. 26.–28.9.23 .....Tampere

 .................. 11.10.–12.10.23 .......Helsinki

 ..............7.11.–9.11.23 .......Helsinki

 ...................7.−9.2.2024 ... Jyväskylä

Uutiskirjeet
Sähköiset uutiskirjeet 40 000 toimialanne ja teollisuuden hankinnoista, ostoista ja suunnittelusta 
vastaaville päättäjille. Uutiskirje 1: toukokuussa viikko ennen Yhdyskuntatekniikka 2023 tapahtumaa, 
Uutiskirje 2: syyskuussa 2023.

amt.fi YMPÄRISTÖ-YHDYSKUNTATEKNIIKKA-ENERGIA – Uutiskirje 2/2022:  
Avaussuhde (OR): 15,01 % • Klikkaussuhde (CTR): 2,92%

Käyttäjät

44000 / kk kasvua 15,79 %

Sivulataukset
276200 / kk kasvua 0,33 %

Istunnon keskimääräinen kesto
3 min 57 sek

YRITYKSET • TUOTTEET • PALVELUT • KONTAKTIT • ORGANISAATIOT • JÄRJESTÖT

Raija Sahlman
+358 40 705 9957
raija.sahlman@amt.fi

Otan sinuun yhteyttä 
lähiaikoina ja kerron lisää!



YMPÄRISTÖ • YHDYSKUNTA- 
TEKNIIKKA • ENERGIA 2023

M E D I A T I E D O T

SISÄLTÖTIETOJEN HINNAT
www.amt.fi -palvelu ja Vuosikirja

YRITYSTIEDOT
▢	Perustiedot  ......................................................................................................... 250 €
▢	Logo  ........................................................................................................................ 350 €
▢	Yritystoiminnan kuvaus  ................................................................................. 150 €
▢	Aktiivilinkitykset Internetissä ....................................................................  150 €

TUOTETIEDOT JA PALVELUTIEDOT
▢	1-50 kpl valittuja nimikkeitä ........................................................................  300 €
▢	51-100 kpl valittuja nimikkeitä ...................................................................  500 €
▢	seuraavat ........................................................................................................  3 € / 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)

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
▢	Alareunatunniste oikea tai vasen 100 x 10 mm ................................  3000 €
▢	Sivureunatunniste oikea tai vasen 100 x 7 mm ................................  3000 €

ILMOITUKSET DIGIPALVELUSSA 
KÄRKIPAIKKA
▢	Kärkipaikka* Digioppaan yritys-, tuote/palvelu- ja   

päämieslistauksissa .......................................................................................... 650 € 
*Kärkipaikat myydään varausjärjestyksessä. Kysy lisää myyjiltämme!

BANNERIT 
▢	980 x 200 px (jättitaulu max 6 kpl) .........................................................2000 € 
▢	200 x 115 px (logobanneri digioppaan alaosan karusellissa  

– myös video) ....................................................................................................... 750 €

JÄTTITAULU DIGIOPPAASSA YRITYSTIETOJEN YHTEYDESSÄ
▢	980 x 200 px ........................................................................................................ 850 €
▢	980 x 490 px ..................................................................................................... 1250 €

UUTINEN PÄÄTTÄJÄUUTISKIRJEESSÄ 
JA DIGIOPPAASSA

▢	Uutinen (kuva, teksti, logo ja linkki) yhdessä uutiskirjeessä ........... 450 €
▢	Uutinen (kuva, teksti, logo ja linkki) kahdessa uutiskirjeessä ......... 650 €

HAKEMISTOTIEDOT YHTEENSÄ:   €

ILMOITUKSET YHTEENSÄ: €

Päiväys: 

Yritys:

Osoite:

Henkilö:

Tehtävänimike:

Puhelin:

Sähköposti:

Allekirjoitus:

JULKAISIJA JA KUSTANTAJA:

AMT Hakemistot
PL 395, 00811 
Helsinki

puh. 040 551 6584
info@amt.fi
www.amt.fi

TEKNISET TIEDOT JA AINEISTOT:

ILMESTYMISAIKATAULU JA JAKELU
Digiopas: Netissä käytettävissä 24/7
Painettu opas: Ilmestyy/jakelu toukokuun alussa 
Yhdyskuntatekniikka 2023 tapahtumasta alkaen
Uutiskirje 1: Ilmestyy vko 18/2023, Aineistot vko 16/2023
Uutiskirje 2: Ilmestyy vko 38/2023, Aineistot vko 36/2023

TEKNISET TIEDOT:
Julkaisun koko: A5 (148 x 210 mm).
5 mm leikkuuvarat ilman marginaalia oleviin ilmoituksiin kaikille 
reunoille. Liimasidonnan vuoksi on otettava huomioon selän vaikutus 
aukeaman ilmoituksissa.
Painosmäärä: 10 000 kpl (digihankintaoppaaan käyttäjämäärä yli 
40 000 henkilöä/kk)
Painomenetelmä: offset
Sidonta: liimasidonta
Painopaikka: PunaMusta
Taitto: Bit & Page Oy

AINEISTOVAATIMUKSET/ILMOITUSAINEISTOT JA LOGOT:
5 mm leikkuuvarat kokosivun ilmoituksiin. Kokosivun ilmoitusten 
sisämarginaaleissa on otettava huomioon selän liimasidonta (n. 8 mm).
Kuvatiedostot ja logot resoluutio 300 ppi.
Logot internetpalveluun png tai JPG-muodossa, resoluutio 72 dpi.

ILMOITUSTRAFIIKKI:
sähköpostilla liitetiedostona: aineistot@amt.fi

ILMOITUSMYYNTI:
Raija Sahlman
+358 40 705 9957
raija.sahlman@amt.fi

LASKUTUS:
Hakemistotiedot ja diginäkyvyys laskutetaan vahvistetun 
tilausvahvistuksen jälkeen.  Ilmoitukset laskutetaan painetun kirjan 
ilmestymisen jälkeen.  amt.fi YMPÄRISTÖ-YHDYSKUNTATEKNIIKKA-
ENERGIA 2023 ilmestyy painettuna toukokuun alussa 
Yhdyskuntatekniikka 2023 tapahtuman yhteydessä.


