
Digiopas ja älyopas kosketus
näytöt messualueella
ALIHANKINTA 2021 tapahtuman hakukone ystävällinen ja 
mobiiliresponsiivinen digimessuopas sekä älyopas kosketusnäytöt 
messualueella esittelevät laajasti näytteilleasettajien yritys-, 
tuote/palvelu- ja päämiestiedot sekä myös näyttelyn älykartta-, 
käyntikori- ja yhteydenottopalvelut messukävijöille. Digimessuopas 
ja älyopaskosketusnäytöt messualueella ovat tehokas hakupalvelu, 
tietolähde ja messukäynnin apuväline tarjoten tässä ajassa olevia 
ja erittäin tehokkaita näkyvyysratkaisuja. UUTTA: Nyt myös digi-
ilmoitukset tuote-/palveluhakujen yhteydessä! 

Painettu messuopas
ALIHANKINTA 2021 virallisen messuoppaan painosmäärä on 13.000 
kappaletta. Painettu messuopas on jaossa messuvieraille tapahtuman 
sisäänkäynneissä. Messupas toimii merkittävänä tietolähteenä myös 
messujen jälkeen.

Sähköiset uutiskirjeet
Messu-uutinen sähköisessä uutiskirjeessä ennen tapahtumaa 40.000 
toimialan hankinnoista, ostoista ja suunnittelusta vastaaville päättäjille: 

• Toimialajärjestöjen jäsenet  
• AMT.fi -asiakkaat ja päättäjärekisteri

Uutiskirje 2 toukokuu/2021. Uutiskirje 3 syyskuu/2021. 

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

Alihankinnassa kohtaavat teollisuuden yritykset, asiantuntijat ja päättäjät ja ALIHANKINTA 2021 
-messuopas tehostaa messuosallistumistasi. Tervetuloa mukaan!

Alihankinnan virallinen messuopas uudistuneena mobiiliresponsiivisena digioppaana 
60.000 kävijän/kk tapahtuman alihankinta.fi sivustolla, älyopaskosketusnäytöt messualueella ja 
painettuna kirjana ovat messukontaktia tukeva tärkeä tietolähde messujen aikana ja messujen 

jälkeen. Tehosta messuosallistumistasi näkyvyydellä messuoppaassa ilmoituksella, logolla, 
bannerilla, yritys- ja päämies/tuotemerkkitiedoilla.

MESSUOPPAAN MEDIAKORTTI

 21.–23.9.2021 ti–ke 9–17, to 9–16

 Tampereen Messu- ja Urheilukeskus

#Alihankinta #AlihankintaHEAT



LISÄNÄKYVYYS virallisessa ALIHANKINTA   
digioppaassa, kosketusnäytöissä ja painetussa oppaassa

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

LISÄNÄKYVYYS MESSUOPPAASSA JA DIGIOPPAASSA
 ▢ 1) Logo painetussa oppaassa yrityksen luettelotietojen yhteydessä ............ 165 €
 ▢Kehystetty yritystieto sekä logo .................................................................................... 250 €

 ▢ 2) Logo ja aktiivilinkkipaketti digioppaaseen ja kosketusnäyttö opas
tauluille yritystietojen yhteyteen ja yrityslistaukseen (aktiiviset www, 
sähköposti ja somelinkit yritykseenne ja avainhenkilöillenne) ....................... 290 €

 ▢Pakettihinta (1 ja 2) .............................................................................................................. 390 €
 ▢Kehystetyillä yritystiedoilla ............................................................................................. 430 €

     
 ▢Videolinkki yritystiedoista YouTubevideoon  ...............................................................290 €

PAINETUN ALIHANKINTA-OPPAAAN ILMOITUSKOOT JA HINNAT 
Kannet   

 ▢ Etukannen kulma ................................................................................................................2500 €
 ▢ Takakansi ...........................................................148 x 210 mm ......................................2600 €
 ▢ 2. kansi ................................................................148 x 210 mm ......................................2200 €
 ▢ 3. kansi ................................................................148 x 210 mm ......................................2200 €

Sisäsivut
 ▢ 1/1 sivu ...............................................................148 x 210 mm ......................................1850 €
 ▢ 1/2 vaaka ..............................................................118 x 90 mm ........................................ 995 €
 ▢ 1/2 pysty ...............................................................58 x 184 mm ........................................ 995 €
 ▢ 1/4 vaaka ..............................................................118 x 43 mm ........................................ 590 €
 ▢ 1/4 pysty ................................................................. 58 x 90 mm ........................................ 590 €
 ▢ Täsmäilmoitus hakusanan mukaan ............. 38 x 57 mm ........................................ 590 €

Muut ilmoituspaikat   
 ▢Alareunatunniste oikea ..................................100 x 10 mm ......................................1980 €
 ▢Alareunatunniste vasen .................................100 x 10 mm ......................................1980 €
 ▢ Sivureunatunniste oikea ..................................... 65 x 7 mm ......................................1980 €
 ▢ Sivureunatunniste vasen .................................... 65 x 7 mm ......................................1980 €

PÄÄMIEHET
 ▢Rajoittamaton määrä päämiestietoja messuoppaassa ja digioppaassa, 
sekä aktiivilinkit päämiesten kotisivuille digioppaassa ........................................ 125 €

Logo päämiestietojen yhteyteen digioppaassa 
 ▢ 1 kpl ................................................................................................................................................ 50 €
 ▢ 2–10 kpl ..................................................................................................................................... 200 €
 ▢ 11–30 kpl .................................................................................................................................. 300 €

MAINONTA ALIHANKINTA -DIGIOPPAASSA JA 
ÄLYOPASKOSKETUSNÄYTÖISSÄ MESSUALUEELLA
1) Yritys-, tuote/palvelu- ja päämieslistaussivut digioppaassa ja 
kosketusnäytöissä messualueella

 ▢ Jättitaulu digioppaan yläosassa (980 x 200 px) .....................................................1950 € 
 ▢ Logobanneri digioppaan alaosan karusellissa (200 x 115 px) ........................... 650 €

 ▢ 2) Kärkipaikka* Digioppaan yritys-, tuote/palvelu- ja päämies-
listauksissa digioppaassa ja kosketusnäytöissä messualueella ..................... 650 €

*Kärkipaikka edellyttää min 390€ lisänäkyvyyspaketin ostamista.  
Kärkipaikat myydään varausjärjestyksessä. Kysy lisää ilmoitusmyynnistämme!

3) UUTTA: Banneri-Ilmoitus digioppaassa ja kosketusnäytöissä messualueella
Halutun tuote/palveluhaun (hakusana) yhteydessä 

 ▢ 490 x 490 px ............................................................................................................................ 850 €
 ▢ 490 x 980 px ..........................................................................................................................1250 €

4) Älynäyttelykartta digioppaassa ja kosketusnäytöissä messualueella
 ▢ Logobanneri älynäyttelykartan alaosan karusellissa (200 x 115 px) ............. 650 €
 ▢ Logo älynäyttelykartassa................................................................................................... 400 € 

ALIHANKINTA MESSU-UUTINEN UUTISKIRJEESSÄ
Uutiskirjeet ennen tapahtumaa 40.000 toimialan hankinnoista ostoista ja 
suunnittelusta vastaaville päättäjille. 

 ▢Messuuutinen yhdessä uutiskirjeessä ....................................................................... 500 € 
 ▢Messuuutinen kahdessa uutiskirjeessä ..................................................................... 750 € 

Uutiskirje 2 ilmestyy toukokuu/2021. Uutiskirje 3 ilmestyy syyskuu/2021. 

Jakelu / kohderyhmä:
• Toimialajärjestöjen jäsenet • AMT.fiasiakkaat • Asiakastietopäättäjärekisteri

MAKSUTON PERUSNÄKYVYYS näytteilleasettajille

Näytteilleasettajan messujärjestäjälle ilmoittamat tiedot, yrityksen perus
tiedot (nimi, osoite, maa, www ja sähköpostiosoite), toiminnankuvaus 100 
merkkiä suomeksi ja englanniksi sekä halutut tuoteryhmävalinnat ja enintään 
8 päämiestietoa ilman aktiivilinkkejä julkaistaan digioppaassa, painetussa 
näyttelyluettelossa veloituksetta.

Näytteilleasettaja

Osaston numero

Lähiosoite

Postitoimipaikka ja numero

Yhteyshenkilö

Puhelin

Email

Telefax

Päiväys

Allekirjoitus

Voit myös palauttaa ilmoitusvarauksesi sähköpostilla osoitteeseen aineistot@amt.fi tai 
postitse: AMT Hakemistot Oy PL 395, 00811 Helsinki/Finland

ALIHANKINTA digimessuopas Tampereen Messujen 60.000 kävijän/kk tapahtuman alihankinta.fi–sivustolla 
avautui keväällä 2021. Painetun messuoppaan  painosmäärä on 13.000 kappaletta ja se jaetaan kaikille messukävijöille 

ja näytteilleasettajille. Älyopaskosketusnäytöt messualueella opastavat kävijöitä tapahtumassa.

ALIHANKINTA 2021 MESSUOPPAAN MEDIATIEDOT

TEKNISET TIEDOT

ILMESTYMISAIKATAULU JA AINEISTOPÄIVÄ
Digiopas
Netissä maaliskuu 2021 alkaen

Painettu opas
Messujakelu: 21.–23.9.2021 
Aineistopäivä: 28.6.2021

Uutiskirje 2 Ilmestyy vko 22/2021. Aineistot vko 20/2021 
Uutiskirje 3 Ilmestyy vko 38/2021. Aineistot vko 36/2021

PAINETUN OPPAAN TEKNISET TIEDOT
Julkaisun koko: A5 (148 x 210 mm).  
5 mm leikkuuvarat kaikille reunoille. Liimasidonnan vuoksi on otettava huomioon  
selän vaikutus kokosivun ja aukeaman ilmoituksissa (sisämarginaali 8 mm). 
Painos: 13 000 kpl 
Painomenetelmä: Offset 
Sidonta: liimasidonta 
Painopaikka: Punamusta Oy 
Taitto: Bit&Page Oy

AINEISTOVAATIMUKSET / ILMOITUSAINEISTOT JA LOGOT
Tulostusvalmis PDF dokumentti: kuvien resoluutio 300 ppi. Leikkuuvarat 5mm. 
Logot digioppaaseen JPG tai PNGmuodossa, resoluutio 72 dpi.  
Bannerit ja banneriilmoitukset digioppaaseen tässä mediakortissa esitetyssä 
px koossa JPG tai PNGmuodossa.

LASKUTUS
14 pv netto tilausvahvistuksesta. Kaikkiin hintoihin lisätään alv 24 %. 
Hinnat edellyttävät valmista aineistoa (yritystiedot logolla valmiin 
logon toimittamista. Tuote ja messuuutuusesittelyt tuotteen kuvan, 
esittelytekstin, logon ja yhteystietojen toimittamista). Työaineistosta 
veloitamme valmistuskustannukset.

ILMOITUSMYYNTI
Raija Myllysilta Jarmo Myllysilta
raija.myllysilta@amt.fi jarmo.myllysilta@amt.fi
+358 50 380 1111 +358 40 551 6584

 
 
JULKAISIJA KUSTANTAJA

 
Tampereen Messut Oy AMT Hakemistot Oy
Ilmailunkatu 20, PL 163 PL 395
33901 TAMPERE 00811
Puh. 0207 701 200 Helsinki
www.tampereenmessut.fi www.amt.fi
info@tampereenmessut.fi info@amt.fi
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