AMMATTILAISILLE: TAPAHTUMAT I KOHTAAMISET I ELÄMYKSET
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Mediatiedot

2022
41 600
lukijaa

2,6 lukijaa/lehti *
*Lukijatutkimus 2021, Tietoykkönen oy

avecmedia.fi

Enemmän kuin lehti.
Monikanavainen
media
Laadukas
ammattilehti
Verkostojen
rakentaja
Yhdistää lukijan ja
mainostajan
tehokkaasti

Evento on media tapahtumateollisuuden ammattilaisille, tilaisuuksien ja tapahtumien järjestäjille,
tapahtumamarkkinoinnin ammattilaisille, henkilöstöammattilaisille, viestinnäntekijöille,
vuorovaikuttajille, verkostoitujille, toimiston ammattilaisille ja strategisesti laadukkaisiin kohtaamisiin
panostaville markkinoinnin ja myynnin ammattilaisille.
Evento nostaa tapahtumateollisuutta ja korostaa kohtaamisten merkitystä työntekijöiden, yritysten ja
koko organisaation voimavarana. Evento on täsmällinen ja tarkasti osuva viestintäkanava ammattilaisille.

Päätöksentekijä
lukee Eventoa
Eventon kohderyhmä on vaikuttava ja monipuolinen
ammattilaisjoukko. Lehteä lukevat niin toimitusjohtajat kuin
assistentit, yrityksen henkilöstöjohtajat ja markkinointipäättäjät.

MYYNTI JA MARKKINOINTI
Tanja Lukkarinen, myyntipäällikkö
040 529 3628
Anja Moilanen, myyntipäällikkö
040 537 4272
ILMOITUSTRAFIIKKI
Arttu Kantanen, markkinointi- ja
myyntiassistentti
040 661 5811

Eventon sisällön ydin on ihmisten väliset kohtaamiset markkinoinnin
ja viestinnän vaikuttamiskeinona. Nykyaikaiset kohtaamiset
ovat tavoitteellisia, merkityksellisiä ja aiheuttavat muutoksen
käyttäytymiseen. Digitaaliset mahdollisuudet tuovat kohtaamisiin
uusia ulottuvuuksia ja pidentävät niiden kestoa. Kohtaamiset ovat
vaikuttavin markkinointiviestinnän keino.

TOIMITUS

Evento tarjoaa ammattilaisille innostavaa ja oivaltavaa sisältöä
suoraan arjen hyötykäyttöön. Se palvelee kaikkia päättäjiä
monikanavaisesti ja kolmiulotteisesti. Evento nostaa tekemisen
uudelle tasolle positiivisella ja energisellä otteellaan. Lehden
vahvuutena on sen monipuolisuus, ja se kannustaa lukijoitaan
olemaan siellä missä asiakkaat ovat.

Kestotilaus 75 €
Määräaikainen 95 €
Irtonumero 8,90 €

Aidot ja tavoitteelliset kohtaamiset
luovat tulevaisuutta.

Outi Tuomivaara, päätoimittaja
044 550 5184
PAINOS
16 000 kpl
TILAUSHINNAT

Digilehti:
lehtiluukku.fi/lehti/evento
Irtonumeron hinta 5,90 € ja
12 kk 29 €.
SÄHKÖPOSTI
etunimi.sukunimi@media.fi
KOTISIVUT
avecmedia.fi

Evento Date on tapahtuma
lukijoille. Kohtaamiset ovat
aina tehokkaita ja järjestämme
tapahtumia yhteistyössä
kumppaneiden kanssa. Onko
sinulla mielessä hyvä idea ja
ajankohta? Tehdään yhdessä.

Avecmedian kotisivut on nopea ja palveleva
viestintäkanava, joka täydentää lehteä
sen ilmestymisväleissä. Aktiiviset kotisivut
tarjoavat näyttävän mainospaikan, joka on
tehokas yhdistettynä printtilehden kanssa.
Natiivi Avecmedian kotisivuilla ja sen
edelleen julkaisu sosiaalisen median
kanavissa sekä uutiskirjeessä antaa uusia
mahdollisuuksia. Osuva ja ajankohtainen
sisältö on siellä missä asiakkaatkin ovat.

SOME
@avecmediafi
facebook.com/avecmediafi
KUSTANTAJA
Mediatalo Keskisuomalainen,
Omnipress oy

ILMOITUSKOOT * JA HINNAT
4-väri (alv 0 %)
2/1 s. **

460 x 297 mm

7 900 €

1/1 s. tekstissä

230 x 297 mm

4 600 €

1/1 s. 2. kansi

230 x 297 mm

4 800 €

1/1 s. takakansi

230 x 270 mm

5 500 €

1/2 s. vaaka

230 x 146 mm

3 300 €

1/2 s. pysty

112 x 297 mm

3 300 €

1/3 s.

75 x 297 mm

2 700 €

1/4 s.

93 x 130 mm

2 200 €

1/8 s.

93 x 62 mm

1 600 €

moduli

93 x 30 mm

900 €

TEKNISET TIEDOT
Lehden koko: 230 x 297 mm
Rasteritiheys: 70 linjaa
Sidonta: liimaselkä
Profiili: ISOcoated_v2_bas.ICC
Aineistot: ilmoitukset@eventolehti.fi
Lähetykseen lehden nimi, numero ja ilmoittaja.
* Varaa ilmoitusmateriaaliin 5 mm leikkuuvarat.
** Huomioi liimasidonta.

Varaa
määräpaikat
ajoissa!

Evento yhdistää
lukijat ja mainostajat
Lehti vakuuttaa osuvalla ja hyödyllisellä sisällöllään, ja
lukijat jäävät odottamaan mielenkiinnolla jo seuraavaa
lehteä. Mainostajalle Evento tarjoaa julkisen sektorin
ja yritysmaailman päättäjät, joilla on vastuuta ja
päätösvaltaa tehdä hankintoja ja budjetoida rahaa
tilaisuuksien ja tapahtumien järjestämiseen.

Aikataulu 2022

1

Työhyvinvointi

Ilmestyy 10.2. Aineisto 25.1.
Erikoisjakelu*

2

Kokous ja kohtaamiset
Ilmestyy 7.4. Aineisto 22.3.
Kongressi 2022 -tapahtumajulkaisu**

3

Tapahtumat

Ilmestyy 20.5. Aineisto 3.5.

4

Kulttuuri ja elämykset
Ilmestyy 25.8. Aineisto 10.8.

5

Asiakkaat ja henkilöstö
Ilmestyy 4.10. Aineisto 13.9.
Erikoisjakelu***

Valjasta journalistinen
yhteys mainontaan
Erikoistunut ja valtakunnallinen media on paras paikka
valjastaa journalistinen yhteys mainontaan. Aikakauslehti
on lukijan valinta. Kun lehti on kädessä, sille on aikaa ja
myös lehden välittämät viestit halutaan ottaa vastaan.
Evento koetaan viihdyttäväksi, ideoita tuovaksi ja
hyväksi tuotetietolähteeksi.

6

Juhlat

Ilmestyy 10.11. Aineisto 25.10.
*Ylimääräinen jakelu Skilla ry:n jäsenille.
**Kongressi 2022 -tapahtuma, Messukeskus
Helsinki 27.–29.4.2022.
***Ylimääräinen jakelu Jyty-liiton jäsenille.

Advertoriaali –
yksi sisältö, monta kanavaa

Hinta alk.

3800€

Integroidaanko mainosviestinne suoraan Eventon sisältöön? Lukijoille
räätälöity sisältö, alustalla jossa he jo ovat, antaa parhaat mahdollisuudet
hyödyntää median käytössä olevia keinoja. Yksi sisältö voidaan
hyödyntää Eventon kaikissa kanavissa käyttäen eri viestikärkiä/nostoja
ja edelleen myös mainostajan omassa mediassa. Tehokas mainosviesti
antaa lukijalleen lisäarvoa ja kilpailee parhaimmillaan suoraan median
sisällön kanssa kiinnostavuudellaan.

Nosto
uutiskirjeessä
Julkaisu
sisältöyhteistyönä
avecmedia.fi
Lukijoita
puhutteleva
lähestymistapa!

aukeama + alv.
Hinta sisältää
sisällöntuottajan työn ja
ulkoasun suunnittelun.

MAINOS

MAINOS
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FUN FACT
Yleensä 20–30 prosenttia isojen
juhlien vieraista kokeilee surffausta
Aikaisempaa kokemusta ei tarvita
Laji on koukuttava: opit nopeasti lisää
Surf Housen aktiivit käyvät aalloilla
monta kertaa viikossa
Hiekka-alueilla voi pelata mölkkyä,
jengaa ja muita rantapelejä

KOKOUSTA
JA JUHLI
BEACH CLUB
-TUNNELMISSA
TRIPLASSA

4
Rantatunnelmiin vievän äänen,
kuvan ja lämpötilan lisäksi tärkeä elementti on valo. Valaistus elää tarpeen
mukaan: kokoustajille kunnon valo,
rentoutumiseen tilanteeseen sopiva
tunnelmavalaistus.
Tapahtumatilaksi rakennettu
Surf Housen konseptiin kuuluu viihtyminen. Miikkulainen kavahtaa urheiluhallimaista meininkiä ja liputtaa
rantaelämään kuuluvan nautiskelun
puolesta.
Haave rantaklubista vaati paljon kehittelyä: voisiko keinotekoisiin aaltoihin
perustuvan konseptin ylipäätään tuoda
kylmiin maihin? Surf House Helsingille
oli onnenpotku, että Triplan alta löytyi
metrovarausta varten louhittu pysäkki.
Se on täydellinen arkitodellisuudesta
irrottautumiseen: paljon kuutioita ja
piilossa ulkoilmalta - ei ikkunoita, joista
harmaus tunkee tilaan.
Aitous on johtolankana kaikessa:
rannalla kasvaa oikeita palmuja ja sitä
peittää tropiikin rantojen vitivalkoinen,
äärimmäisen hieno hiekka.
– Ajattele miten ihana on astua
lämpimälle hiekalle paljain jaloin! Va-

SURF HOUSE
Surf House on tehty helpottamaan ikuista kaipuuta kesään.
Elämyksellinen tapahtumatila tarjoaa uniikit puitteet
tilaisuudelle, jonka aikana mieli karkaa kauas pois loskaisesta
kaupungista. Miltä kuulostavat juhlat kuuden tunnin mittaiseksi
venytetyssä auringonlaskussa?

H

elsingin Pasilassa on
oikotie onneen: Triplan
syvimmässä kohdassa
avautuu valtava tila,
jossa ensi alkuun päähuomion varastaa ”ikuinen aalto”. Surf
House on kuitenkin paljon muutakin
kuin surffarien lempipaikka, kertoo toimitusjohtaja Janne Miikkulainen.
– Rakensimme Triplan uumeniin
surffarielämäntapaa henkivän beach
club -kokonaisuuden. Olen rakentanut
Thaimaahan pari vastaavaa kohdetta.
Helsingissä meillä on paitsi hiekkaranta, keinoaallot ja rantaravintola,
myös näköalasauna ja kokoustilat, Miikkulainen kertoo.
Surf House hyödyntää edistyksellistä teknologiaa kaikessa: keinoaalto

rakentuu ikään kuin trampoliinin päällä
makaavan vesipatjan varaan. Kosteus
edellyttää huipputason ilmastointia.
Tunnelma syntyy seinän kokoisille näytöille heijastettavista rantamaisemista
ja oikeasta valaistuksesta. Taustaäänenä voi olla vaikka meren kohinaa.
Miikkulainen muutti kuutisen vuotta
sitten Suomeen asuttuaan 15 vuotta
palmujen alla. Vaikka Suomi tuntui
hyvältä, pimeys ja kylmyys tuntuivat
tylsiltä.
– Kaipasin paitsi lämpöä, myös
rentoa rantatunnelmaa. Tärkeintä Surf
Housen fiiliksen kannalta on varmasti
oikea lämpötila: + 27 astetta on juuri
oikea lämpötila fiilistellä sortseissa ja
varvastossuissa, ei liian viileä eikä liian
kuuma, Miikkulainen vinkkaa.

1. Surffausta voi
kokeilla itse tai
katsella muiden
suorituksia rantabaarista käsin.
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2. Rantabaarista
löytyy perusjuotavien lisäksi
myös näyttäviä
erikoiscocktaileja.
3. Surf House
Helsingissä voi
rentoutua aitojen
palmujen alla.
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litsimme hiekan huolella, ja
lämmitämme sen, jotta se
tuntuu juuri oikealta, Miikkulainen paljastaa.
Surf House on rakennettu
palvelemaan jopa 550 hengen
tapahtumatilana. Ison tilan lisäksi on
tarjolla kabinetti tilanteisiin, joissa kaivataan yksityisyyttä max 30 (??) hengen
seurueelle.
Autenttisen beach club -tunnelman
lisäksi haluttiin elementti, joka on
tärkeä suomalaisille: sauna.
– Meillä on katon rajassa näköalasauna, josta voi seurata koko tilan
tapahtumia.
Miikkulainen tietää monta hyvän
tapahtuman kaavaa. Surf Housessa voi
yhdistää kokoukseen saunan, syömisen
ja rantajuhlat. Surffaaminen on tietysti
aina mahdollista, tai jos oma seurue ei
siitä innostu, voi varata ammattilaisten
surf-show’n.
Kaikki tapahtumat toteutetaan korkealaatuisesti.
– Äänentoiston laatu jää usein tällaisissa kohteissa vähemmälle huomiolle,
mutta meillä on huippuammattilaisen
suunnittelema parasta mahdollista
laatua oleva äänentoisto, jossa voidaan
myös erotella ääntä; alakerrassa voi
kuulua musiikki, ylhäällä puhe.
Surf House toimii myös keikkapaikkana, joten vain taivas on rajana tilaisuuden ohjelman suunnittelussa.
– Meillä onnistuvat artistikeikat, ja
keikan voi järjestää ilman, että täytyy
tuoda koko PA-laitteisto. Se on etu
tapahtumajärjestäjälle, Miikkulainen
vinkkaa.
Beach clubin perusmoodissa paikassa soi aina musiikki. Kuvittele DJ
soittamaan rantabaarissa! Kun meneillään on bisnesseminaari, puheohjelman taustalle riittää aaltojen liplatus
ja kuva mereltä.
Screenien ja valojen yhteistyöllä
syntyvistä tunnelmista suosituin on
auringonlasku.

- Keltaisen, oranssin ja punaisen sävyillä luomme auringonlaskun tunnelman etelästä. Se on muunneltavissa,
sen voi esimerkiksi hidastaa
kuuden tunnin mittaiseksi.
Tilan suurin etu on sen muuntautumiskyky. Vaikka kyseessä ei ole tyhjä tapahtumatila, muunneltavia elementtejä
ja mahdollisuuksia on runsaasti. Avainsanoina ovat ainutlaatuisuus ja monimuotoisuus. Pandemia-aikana erityiseksi
eduksi osoittautui iso ja korkea tila.
– Surffauslaitteiston takia ilmanvaihdon tehokkuus on kuin leikkaussalissa. Meillä on käynyt viimeisen 1,5
vuoden aikana kymmeniä tuhansia asiakkaita, mutta ei ole tullut ainuttakaan
tartuntaa, Miikkulainen kertoo.
Miikkulainen on nähnyt uudestaan
ja uudestaan, miten kauas Pasilasta
Surf Housessa voi päästä.
– Ihmiset kokevat olevansa pienellä
ulkomaanmatkalla. Kun vietät illan
meillä, tuntuu että olet jossain ihan
muualla kuin Pasilassa. Luomme vahvan
fiiliksen, että olet jossain muualla ilman
ripaustakaan teennäisyyttä. Tuntemus
siitä, että olet biitsillä, on vahva. Surffaus
on lisäelementti osana ikuista kesää!
Lähtiessä hissi vie todellisuuteen, Janne
Miikkulainen toteaa.

Julkaisu
Eventolehdessä
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4. Seitsemän
metrin korkeudessa sijaitseva
näköalasauna on
yksi Surf Housen
erikoisuuksista.
5. Vitivalkoinen
lämmitetty
hiekka luo
autenttista rantatunnelmaa.
6. Näyttävä
surffishow on
yksi suosituimpia
ohjelmanumeroita yritystilaisuuksissa.

Nosto
Facebookissa

www.surfhousehelsinki.com
tapahtumat@surfhousehelsinki.com
040 025 2949

SURF HOUSE
1 080 neliötä kahdessa kerroksessa
tehokas ilmanvaihtojärjestelmä
maksimiasiakasmäärä 550 hlöä
pöytäpaikka, noin 250–300 hlöä
äänieristetty kokoustila 30 hengelle
näköalasauna 12 hengelle
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Käyttö
esitteenä

Hyödyntäminen yrityksen
oman median kanavissa

Erikoisratkaisuja
Liitteenä kortti, A4, esite, hinnasto, asiakaslehti tai näyte.
Väliinheitto, liimatippa, rouhittu, pussitettu. Kaikki onnistuu.
Muuta? Kansipinnat, lisäkannet, kansiläppä, määräpaikat,
ilmoitus hännällä – mahdollisuuksia on runsaasti.
Kumppaniblogi, banneri, podcast ja vlogi Eventon
kotisivuilla ja julkaisu sosiaalisen median kanavissa
sekä uutiskirjeessä antaa ihan uusia mahdollisuuksia.
Osuva ja ajankohtainen sisältö julkaistuna siellä missä
asiakkaatkin ovat.
BtoB-sivut ovat perusosa Eventoa. Ilmoitus siellä
on säännöllinen tiedotus yrityksestä lehden jokaisessa
numerossa. Ilmoitusruudut alkaen 90 x 40 mm,
hinta 1 600 € / vuosi.

Varaa erikoisratkaisut ja
määräpaikat ajoissa!

Suosittu säännöllisesti julkaistava
teemallinen uutiskirje
Evento Offers on tarkasti osuva mainoskanava, joka kokoaa
yhteen ajankohtaan kulloinkin sopivat tarjoukset, ideat ja
muistutukset. Evento Offers on osumatarkka, miellyttävän
napakka infopaketti lukijalleen ja teemojen ansiosta
mainostajalle hyvin tehokas.
• Julkaistaan tiistaina, toistolähetys torstaina.
• 23 000–25 000 vastaanottajaa / uutiskirje,
avausprosentti 20–25 %.
• Uutiskirjeet on teemoitettu, ja ne myös
kirjoitetaan aiheisiin sopiviksi
(teeman avaus, ideaan johdattelu,
ajatusten herättely jne.).
• Hinta 850 € + alv / kerta.

Huom!
Paikat
loppuvat
nopeasti.

