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Tervetuloa metallin suurimpaan kohtaamiseen 

amt.fi METALLI mediakokonaisuudella tavoitat teollisuuden päättäjät monipuolisesti - koko vuoden! 
amt.fi METALLI tavoittaa teollisuuspäättäjät ja suunnittelijat sekä asiantuntijat, jotka ovat keskeisesti mukana 
päätöksentekoprosesseissa. amt.fi METALLI esittelee laajasti ja monipuolisesti viimeisimmät ratkaisut eri teollisuuden 
alojen tarpeisiin. amt.fi METALLI palvelu kokonaisuus – Digiopas– uutiskirjeet – painettu kirja – esittelee päättäjille 
kaiken olennaisen tiedon hankintapäätöksiin sekä suunnittelun apuvälineeksi. 

Kun haluat esitellä palveluitasi päätöksentekijöille koko vuoden – on amt.fi METALLI mediakokonaisuus oikea ratkaisu.

Digiopas 
Uudet hakukoneystävälliset ja mobiili responsiiviset verkkosivumme näyttävät upeilta 
kaikilla laitteilla ja ovat tehokkain tapa asiakas
hankinnassa. amt.fidigioppaan on ottanut  työ
kaluksi kuukausittain jo yli 44000 teollisuuden 
ammattilaista.

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

Uutiskirjeet
Sähköiset uutiskirjeet 30 000 toimialan hankinnoista, ostoista ja suunnittelusta 
vastaaville päättäjille. Uutiskirje 1 maaliskuussa 2021, Uutiskirje 2 Syyskuussa 2021

amt.fi METALLI – uutiskirje 2 / 2020 
Avaussuhde (OR): 14,77% Klikkaussuhde (CTR): 2,78%

Painettu kirja
Personoituna teollisuuden päättäjille  
ja asiantuntijoille
Teollisuuden  alihankkijat ja päähankkijat:  
• Automaatioteollisuus  
• Muovi ja kumiteollisuus  
• Metalliteollisuus  
• Sähköteollisuus  
• Elektroniikkateollisuus  
• Teollisuuden kunnossapito 

Käyttäjät

44000 kasvua 15,79 %
Sivulataukset

276200 kasvua 0,33 %

Istunnon keskimääräinen kesto

3 min 57 sek

Ammattilaisille messuilla

 ........21.23.9.2021... Tampere

  ...... 9.11–11.2021.....Helsinki

Uusi Teollisuus............... 24.–25.3.2021 .. Tampere

EuroSafety  ..................... 18.–20.5.2021... Tampere

Yhdyskuntatekniikka ..19.-20.5.2021..........Turku

Pohjoinen Teollisuus......... 2.–3.6.2021..........  Oulu

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

Esittelee:  Yritykset, tuotteet, palvelut, päämiehet 
Käyttöliittymät:  Digiopas, painettu kirja sekä  
 tehokas uutiskirje 
Käyttäjämäärä:  Yli 40 000 
Painosmäärä:  13 000 
Käyttöaika:  12 kk 



TEKNISET TIEDOT JA AINEISTOT:
ILMESTYMISAIKATAULU JA JAKELU
Ilmestyy/jakelu maaliskuu 2021 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: 13 000 kpl
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. 
Ilmoitusaineiston mukana tulee aina lähettää vedos.  
Logot internetpalveluun JPG-muodossa, resoluutio 72 dpi.

ILMOITUSTRAFIIKKI
sähköpostilla liitetiedostona: aineistot@amt.fi

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

LASKUTUS
Hakemistotiedot laskutetaan vahvistetun tilausvahvistuksen jälkeen. 
Ilmoitukset laskutetaan painetun kirjan ilmestymisen jälkeen. 
amt.fi METALLI 2021 ilmestyy maaliskuussa 2021. 
Hintoihin lisätään alv. 24 %.

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 ........................................................................  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)

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

ILMOITUKSET DIGIPALVELUSSA 
KÄRKIPAIKKA
▢	UUTTA: 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 € 

BANNERI HALUTUN YRITYS-, TAI PÄÄMIESHAUN YHTEYTEEN 
(YRITYKSEN NIMI, PÄÄMIEHEN NIMI) 
▢	980 x 200 px ........................................................................................................ 850 €
▢	980 x 490 px ..................................................................................................... 1250 €
▢	980 x 980 px ......................................................................................................1950 €

BANNERI HALUTUN TUOTE/PALVELUHAUN YHTEYTEEN 
(HAKUSANA)
▢	490 x 490 px ........................................................................................................ 850 €
▢	490 x 980 px ..................................................................................................... 1250 €

TUOTEUUTINEN INTERNET-PALVELUSSA
Toimialakohtainen Tuoteuutinen julkaistaan uutiskirjeessä 
ja internet-palvelussa
▢	Tuoteuutinen yhdessä uutiskirjeessä ......................................................400 €
▢	Tuoteuutinen kahdessa uutiskirjeessä ....................................................600 €

HAKEMISTOTIEDOT YHTEENSÄ:   €

ILMOITUKSET YHTEENSÄ: €

Päiväys: 

Yritys:

Osoite:

Henkilö:

Tehtävänimike:

Puhelin:

Sähköposti:

Allekirjoitus:

JULKAISIJA JA KUSTANTAJA:

AMT Hakemistot
Mannerheimintie 76
5. kerros, 
00250  Helsinki

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