AMMATTILAISILLE: TAPAHTUMAT I KOHTAAMISET I ELÄMYKSET

Lehti + avecmedia.fi

PRINTTI I SOME I DIGI I LIVE

Mediatiedot

Verkostojen
rakentaja
Innostava
ammattilehti
Monikanavainen
media
Evento nostaa tapahtumateollisuutta ja korostaa kohtaamisten
merkitystä työntekijöiden,
yritysten ja koko organisaation
voimavarana. Evento on
täsmällinen ja tarkasti osuva
viestintäkanava ammattilaisille.

2023

Ammattilaisen
oma media
Eventon kohderyhmä on tapahtumateollisuuden
ammattilaiset, tilaisuuksien ja tapahtumien järjestäjät,
tapahtumamarkkinoinnin ammattilaiset, henkilöstöammattilaiset, viestinnäntekijät, vuorovaikuttajat,
verkostoitujat, markkinointiviestinnän ammattilaiset
ja strategisesti laadukkaisiin kohtaamisiin panostavat
markkinoinnin ja myynnin ammattilaiset.

MYYNTI
Tanja Lukkarinen
asiakkuuspäällikkö
tanja.lukkarinen[at]media.fi
040 529 3628
Päivi Tuomisto
yhteyspäällikkö
paivi.tuomisto[at]media.fi
040 661 5811
AINEISTOT
ilmoitukset[at]eventolehti.fi
TOIMITUS

Aidot ja tavoitteelliset kohtaamiset
luovat tulevaisuutta
Evento yhdistää ihmisiä fyysisesti ja digitaalisesti. Se tarjoaa
ammattilaisille innostavaa sisältöä arjen hyötykäyttöön.
Evento nostaa tekemisen uudelle tasolle positiivisella ja
energisellä otteellaan. Evento toimii printissä, livekohtaamisissa,
Avecmedia.fissä, Avecin somessa ja uutiskirjeissä.
Mainostajalle Evento tarjoaa julkisen sektorin ja yritys-

Outi Tuomivaara
päätoimittaja
outi.tuomivaara[at]media.fi
044 550 5184
TILAUSHINNAT
Kestotilaus 75 €,
määräaikainen 95 €,
irtonumero 12,90 €
Digilehti:
lehtiluukku.fi/lehti/evento
Irtonumeron hinta 5,90 € ja
12 kk 29 €
TILAAJAPALVELU

maailman päättäjät, joilla on vastuuta ja päätösvaltaa tehdä

Lehden tilaukset ja osoitteenmuutokset
tilaajapalvelu[at]media.fi

hankintoja ja budjetoida rahaa tilaisuuksien ja tapahtumien

VERKKO

järjestämiseen. Lukijatutkimuksen mukaan vastaajista
81 % kertoo hyödyntävänsä Evento-lehden tietoja työssään.
Evento koetaan viihdyttäväksi, ideoita tuovaksi ja hyväksi
tuotetietolähteeksi.

avecmedia.fi
SOME
@avecmediafi
Facebook / Instagram / Twitter / LinkedIn
KUSTANTAJA
Mediatalo Keskisuomalainen,
Omnipress oy

Advertoriaali
Kun haluat avata koko tarinan, ota advertoriaali ja pääset kertomaan enemmän. Hyödynnä Eventon kohderyhmä ja auktoriteetti ja tuo viestisi esiin toimituksellisen artikkelin kaltaisessa
muodossa.
• Julkaisu Evento-lehdessä
• Julkaisu avecmedia.fissa
merkinnällä MAINOS
• Nosto uutiskirjeessä
• Käyttö esitteenä
• Hyödyntäminen yrityksen
oman median kanavissa

HINTA alk.

4200 €
aukeama
+alv.*

*Hinta sisältää sisällöntuottajan
työn ja ulkoasun suunnittelun.

Sisällöllistä mainontaa
printissä ja verkossa !
ILMOITUSKOOT* JA HINNAT 4-VÄRI (ALV 0 %)
1/1 s.

230 x 297 mm

4 700 €

1/1 s. 2. kansi

230 x 297 mm

4 900 €

1/1 s. takakansi

230 x 270 mm

5 500 €

1/2 s. vaaka

230 x 146 mm

3 400 €

1/2 s. pysty

112 x 297 mm

3 400 €

1/3 s.

75 x 297 mm

2 800 €

1/4 s.

93 x 130 mm

2 300 €

1/8 s.

93 x 62 mm

1 700 €

moduli

93 x 30 mm

950 €

TEKNISET TIEDOT
Lehden koko: 230 x 297 mm
Rasteritiheys: 70 linjaa
Sidonta: liimaselkä
Profiili: ISOcoated_v2_bas.ICC
Aineistot: ilmoitukset[at]eventolehti.fi
Lähetykseen lehden nimi, numero ja ilmoittaja.
Ilmoitusten peruuttaminen kolme arkipäivää
ennen lehden aineistopäivää.
* Varaa ilmoitusmateriaaliin 5 mm leikkuuvarat.

Varaa erikoisratkaisut ja
määräpaikat ajoissa!

Aikataulu 2023

1

Työhyvinvointi

2

Ilmestyy 25.1. Aineisto 9.1.

Kokous ja kohtaamiset
Ilmestyy 8.3. Aineisto 20.2.

3

Kongressi 2023 -tapahtumajulkaisu*

Tapahtumat

4

Ilmestyy 17.5. Aineisto 2.5.

Kulttuuri ja elämykset

5

Ilmestyy 23.8. Aineisto 7.8.

Juhlat

6

Ilmestyy 18.10. Aineisto 2.10.

BtoB-hakemisto
BtoB-sivut ovat perusosa Eventoa. Ilmoitus siellä on
säännöllinen tiedotus yrityksestä lehden jokaisessa numerossa.
Ilmoitusruudut alkaen 90 x 40 mm, hinta 1 800 € / vuosi.

Kysy 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.

Asiakkaat ja henkilöstö
Ilmestyy 29.11. Aineisto 13.11.
*Kongressi 2023 -tapahtuma,
Messukeskus Helsinki 22.–23.3.2023.

VERKKOMAINONNAN HINNASTO

AVAUSSIVUN HALLINTA
Avaussivun hallinta avautuu koko ruudun kokoiseksi sisääntulosivuksi kun
kävijä saapuu avecmedia.fi-sivustolle. Se skaalautuu päätelaitteen mukaan,
joten sillä tavoitetaan kävijät päätelaiteriippumattomasti. Toisto 3 kertaa
vuorokauden aikana/kävijä/selain.

Tuote

Desktop

Mobiili

Hinta

Digikokosivu

620 x 891 px

300 x 600 px tai
300 x 431 px

2 800 € / kk

Maksiparaati

980 x 552 px

300 x 300 px

2 400 € / kk

VIDEOTIEDOSTOT

Tuplajättiboksi

468 x 600 px

300 x 431 px

1 900 € / kk

Jättiboksi

468 x 400 px

300 x 300 px

1 400 € / kk

Avaussivun hallinta

600 x 700 px

600 x 700 px

700 € / vrk

Video lähtee automaattisesti pyörimään kuluttajan ruudulla ilman ääniä
ja loppuu videon viimeiseen frameen ja päälle jää lisätietoja-nappi sekä
replay-ikoni. Linkitysosoite, videotiedosto, tiedostomuoto: MP4, tiedostokoko: max 4 MB, pituus: max 30 s , kuvasuhde: 16:9 (vaaka), 9:16
(vertikaali).

Natiivi*

2 400 € / kk

AINEISTON TOIMITUS
NATIIVIMAINONTA*
Natiivimainonta on yksi sisältömarkkinoinnin muoto, joka toteutetaan
mediassa siihen saumattomasti istuvalla tavalla. Natiivisisältö on yhtä kiinnostavaa ja houkuttavaa kuin mikä tahansa muukin sisältö ja siinä hyödynnetään journalistisia keinoja ja työtapoja. Natiivimainonnan muotoja on
monia: sisältö voi olla verkkoartikkeli, printtiadvertoriaali, video tai vaikka
podcast. Oleellista on, että sisältö puhuttelee tavoiteltua kohderyhmää juuri oikealla tavalla oikein valitussa mediassa ja kertoo yrityksen
viestin kiinnostavalla tavalla. Natiivimainonta toteutetaan sivustolla artikkelien tapaan merkinnällä MAINOS.
*Hinta sisältää sisällöntuottajan työn.

Aineiston toimituksen yhteydessä ilmoita seuraavat tiedot: Tuote, julkaisupäivä(t)/-aika, mainostajan ja kampanjan nimi, kampanjan www-osoite,
johon mainoksen tulee klikatessa ohjata, mainostajan yhteystiedot, materiaalin toimittajan yhteystiedot/yritys/yhteyshenkilö. Mainokset sijoitetaan
paikoilleen kampanjan ensimmäisenä päivänä kello 10.00 mennessä. Bannerien valmistus asiakkaan aineistosta 100 € / tunti. Lisää tietoa ja
tarkemmat tekniset ohjeet avecmedia.fi. Aineiston toimitus 3 arkipäivää
ennen julkaisua osoitteeseen avecaineistot[at]media.fi.

OTA YHTEYTTÄ
Tanja Lukkarinen, asiakkuuspäällikkö,
tanja.lukkarinen[at]media.fi, 040 529 3628

digikokosivu 620x891
Tuplajättiboksi 468x600
Jättiboksi 468x400

300X600

Maksiparaati 980x552

300X431

300X300

Avaussivun
hallinta
600x700

300X300

Digikokosivu 620 x 891 px / 300 x 600 px tai 300 x 431 px, Tuplajättiboksi 468 x 600 px / 300 x 431 px, Jättiboksi 468 x 400 px / 300 x 300 px,
Maksiparaati 980 x 552 px / 300 x 300 px, Avaussivun hallinta 600 x 700 px

Tarjoukset, ideat, muistutukset
Evento Offers on osumatarkka, napakka infopaketti lukijalleen ja mainostajalle tehokas.
• Julkaistaan joka toinen tiistai, 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 890 € + alv / kerta.

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

