
Pohjanmaan Teollisuus 
digimessuopas
Hakukoneystävällinen ja mobiiliresponsiivinen 
digimessuopas tapahtuman sivustolla 
www.pohjanmaanteollisuus.fi esittelee laajasti 
näytteilleasettajien yritys-, tuote/palvelu- ja 
päämiestiedot sekä myös tapahtuman käyntikori- ja 
yhteydenottopalvelut messukävijöille. Digimessuopas 
on tärkeä hakupalvelu, tietolähde ja messukäynnin 
apuväline tarjoten tässä ajassa olevia ja erittäin 
tehokkaita näkyvyysratkaisuja. 

Sähköinen uutiskirje 
ennen tapahtumaa 
hankintapäättäjille
Messu-uutinen sähköisessä uutiskirjeessä viikkoa ennen 
tapahtumaa 30.000 toimialan hankinnoista, ostoista ja 
suunnittelusta vastaaville päättäjille:

• Toimialajärjestöjen jäsenet • AMT.fi-asiakkaat 
• Asiakastieto-päättäjärekisteri

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

Pohjanmaan Teollisuus on toista kertaa järjestettävä ammattitapahtuma joka 
kokoaa yhteen teollisuuden kärkiosaajat, asiantuntijat ja päättäjät. 

Pohjanmaan Teollisuus -tapahtuman amt.fi teknologialla toteutettava digimessu-
opas, joka reponsiivisena toimii myös tapahtumapaikalla digitaalisena oppaana 
messukävijöiden mobiililaitteissa, on messukontaktia tukeva tärkeä tietolähde 
messujen aikana ja messujen jälkeen aina seuraavan vuoden tapahtumaan asti.

Tehosta messuosallistumistasi näkyvyydellä digimessuoppaassa, logolla, 
bannerilla, kärkipaikalla tai yritys- ja päämies/tuotemerkkitiedoilla!

24.11.2021 klo 9:00–17:00

Seinäjoki Areena

    
MEDIAKORTTI



TEKNISET TIEDOT

ILMESTYMISAIKATAULU JA AINEISTOPÄIVÄ
Netissä elokuu 2021 alkaen. Digimessuoppaaseen tulevat 
aineistot on toimitettava viimeistään 1.11.2021.

Uutiskirje ilmestyy  vko 46/2021. Aineistot  1.11.2021

AINEISTOVAATIMUKSET 

Logot digioppaaseen JPG tai PNG-muodossa, resoluutio 72 dpi. 

Bannerit ja banneri-ilmoitukset digioppaaseen tässä 
mediakortissa esitetyssä px koossa JPG tai PNG-muodossa. 
Aineistot toimitetaan aineistot@amt.fi osoitteeseen.

LASKUTUS

14 pv netto tilausvahvistuksesta. 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.

ILMOITUSMYYNTI

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

JULKAISIJA

 
Pohjanmaan Expo Oy 
Vaasanpuistikko 15 B 36,  
65100 Vaasa 
www.pohjanmaanexpo.fi 
info@pohjanmaanexpo.fi

KUSTANTAJA

 
AMT Hakemistot Oy 
PL 395 
00811 Helsinki 
www.amt.fi 
info@amt.fi

MAKSUTON PERUSNÄKYVYYS 
DIGIMESSUOPPAASSA 

Näytteilleasettajan messujärjestäjälle ilmoittamat tiedot,  
yrityksen perus tiedot (nimi, osoite, maa, www- ja sähkö-
postiosoite), sekä halutut tuoteryhmävalinnat julkaistaan 
digioppaassa veloituksetta.

LISÄNÄKYVYYS DIGIMESSUOPPAASSA

TOIMINNANKUVAUS ......................................................... 150 €

Toiminnankuvaus, max, 400 merkkiä – suomeksi ja englanniksi

LOGO JA AKTIIVILINKIT .................................................. 150 €

Logo ja aktiivilinkkipaketti digimessuoppaaseen yritystietojen 
yhteyteen ja yrityslistaukseen (aktiiviset www-, sähköposti- ja 
somelinkit yritykseenne ja avainhenkilöillenne)

TARJOUS: TOIMINNANKUVAUS 
+ LOGO JA AKTIIVILINKIT PAKETTI ............................. 250 €

PÄÄMIEHET5 ..................................................................... 100 €

Rajoittamaton määrä päämiestietoja, sekä aktiivilinkit 
päämiesten kotisivuille 

BANNERIT JA KÄRKIPAIKKA DIGIMESSUOPPAASSA

1) Jättitaulu digioppaan yläosassa (980 x 200 px) .................. 750 € 

2) Jättitaulu yritystietojen yläpuolelle (980 x 200 px) .......... 600 €

3) Logobanneri digioppaan alaosan karusellissa  
(200 x 115 px) ........................................................................................ 350 €

4) Kärkipaikka digioppaan yritys-, 
 tuote/palvelu- ja päämies listauksissa.......................................... 350 €

MESSU-UUTINEN UUTISKIRJEESSÄ ............................ 350 €

Uutiskirje viikkoa ennen tapahtumaa 30.000 toimialan 
hankinnoista ostoista ja suunnittelusta vastaaville päättäjille. 
Jakelu / kohderyhmä:

• Toimialajärjestöjen jäsenet 

• AMT.fi-asiakkaat 

• Asiakastieto-päättäjärekisteri

Pohjanmaan Teollisuus 2021 -tapahtuman digimessuopas avautuu 
elokuun alussa 2021  ja on käytettävissä seuraavan vuoden tapahtumaan asti.

POHJANMAAN TEOLLISUUS 2021 DIGIMESSUOPPAAN MEDIATIEDOT


