Tampereen Messu ja Urheilukeskuksessa
1-3.2.2019

MEDIAKORTTI 2019
Messulehti
Messuopas
Tuotekassi
TuoteTalo

Mediakortti
Asta Rakentaja 2019 - Messulehti:
Painosmäärä
Jakelu
Ilmestyminen

180.000 kpl
Lehti jaetaan Aamulehden liitteenä
pirkanmaalaisiin talouksiin
Messuja edeltävällä viikolla la 26.1.2019

Ilmoitushinnat
1/1 sivu
1/2 etusivu
1/2 sisäsivu
1/4 sivu(vaaka)
1/8 sivu(vaaka)
Muut koot selviävät

5P x 365 mm
5P x 180 mm
5P x 180 mm
5P x 88 mm
5P x 42 mm
erillisestä lehtihinnastosta.

3500 €
2900 €
2300 €
1200 €
600 €

Hinnat sisältävät neliväripainatuksen.
Laskutuksen yhteydessä hintaan lisätään arvonlisävero (24 %)
Palstaleveydet
1 palsta
2 palstaa
3 palstaa
5 palstaa

47 mm
99 mm
150 mm
254 mm

Tekniset tiedot
Sivun koko
Painopinta-ala
Sivumäärä

275 x 402 mm
254 x 365 mm
24 - 28 sivua

Ilmoituksen maksimikoko on 254 x 365 mm ja minimikoko on 47 x 42 mm.
Aineisto (katso erillinen aineisto-ohje!)
Valmiiksi aineistoksi hyväksytään vain sanomalehtikelpoinen, painovalmis PDF- tai EPS-tiedosto:
Ilmoitukset oikean kokoisina ja EPS- tai PDF –muotoisina. Tee aina ensin ilmoituksesta
PostScript-tiedosto ja sen jälkeen PDF Acrobat Distiller –ohjelmalla, käyttäen
sanomalehtiasetuksia. PDF-tiedostojen Distiller-asetukset voi ladata Aamulehden
mediapalvelusta: www.aamulehti.fi/mediapalvelu/tekniset_tiedot/
Ilmoitus CMYK-väreissä, muunna myös spottivärit ja duotone-kuvat CMYK-väreiksi
Kuvien resoluutio 220dpi
Tekstit konvertoimatta. Fontit tulee sisällyttää aineistoon.
Leikattuna ilman taustaa
Aineisto nimetään ilmoittajan nimen mukaan (esim. yritys.pdf)
Aineiston mukana ilmoittajan/ilmoituksen tekijän yhteystiedot
Aineisto tulee tehdä ammattimaisilla ohjelmistoilla, ei esim. Microsoft Word, Excel ja
PowerPoint –ohjelmilla eikä myöskään OpenOffice –ohjelmiston ohjelmilla
Painokelvottomien mainosten korjaamisesta Puusuutarit ry veloittaa 30 eur (alv. 0%) / ilmoitus
Aineistopäivämäärä: pe 21.12.2018
Aineistopäivämäärään mennessä Puusuutarit ry:lle sähköpostitse. Puusuutarit ry ja M-Visual ei vastaa
lehdestä pois jääneestä ilmoituksesta, jos se on toimitettu aineistopäivämäärän jälkeen tai se ei vastaa
vaadittuja aineistovaatimuksia. Varattu ilmoitustila laskutetaan puuttuneesta ilmoituksesta huolimatta.
Myynti ja toimitus
Puusuutarit ry
Kuntokatu 3
33520 TAMPERE
Puh. 045 136 3434
rakentaja@tamk.fi

Tiedustelut
Lehti- ja Opaspäällikkö
Ville Kankkunen
Puh. 040 828 9277
ville.kankkunen@eng.tamk.fi

Sivunvalmistus
M-Visual / Mikko Sederholm
Puh. 040 511 1031
mikko.sederholm@m-visual.fi

Mediakortti
Asta-Rakentaja 2019 - Messuopas:
Painosmäärä

6.000 kpl

Jakelu

Opas jaetaan messuvieraille sisäänkäynnin yhteydessä

Kuvaus

Messuopas auttaa messuvierasta löytämään häntä kiinnostavat asiat messuilta.
Tämän vuoksi messuopasta luetaan tarkasti, joten mainostamalla
messuoppaassa saadaan helposti hyvä näkyvyys yritykselle messujen aikana.
Moni vie messuoppaan myös muistoksi kotiin.
Koko A5!
Opas sisältää tiedot näytteilleasettajista, aluekartan ja messujen
seminaariohjelman. Oppaan koko on 12-20 sivua (A5).

Ilmoitushinnat
1/2
1/2
1/1
1/1
1/4
1/4
1/8

etusivu
sisäsivu
takasivu
sisäsivu
sivu (pysty)
sivu (vaaka)
sivu

142
142
142
142
69
142
69

x 100 mm
x 100 mm
x 204 mm
x 204 mm
x 100 mm
x 48 mm
x 48 mm

1480 €
790 €
1210 €
1070 €
460 €
460 €
280 €

Hinnat sisältävät neliväripainatuksen.
Laskutuksen yhteydessä hintaan lisätään arvonlisävero (24%)
Aineisto (katso erillinen aineisto-ohje!)
Valmiiksi aineistoksi hyväksytään vain painokelpoinen ja painovalmis PDF- tai EPS-tiedosto:
Ilmoitukset 1:1 koossa EPS- tai PDF -muotoisina
Tulosta PDF-tiedosto Adobe Acrobat Distiller ohjelmalla käyttäen yleisiä painoasetuksia
Ilmoitus CMYK-väreissä, muunna myös spottivärit ja duotone-kuvat CMYK-väreiksi
Kuvien resoluutio 300 dpi
Tekstit konvertoituna ääriviivoiksi
Ilman leikkausvaroja, paitsi etukannen mainos ja takakannen mainos
Aineiston nimeäminen: opas + ilmoittajan nimi (esim. opas_yritys.pdf)
Aineiston mukana ilmoittajan/ilmoituksen tekijän yhteystiedot
Painokelvottomien mainosten korjaamisesta Puusuutarit ry veloittaa 30 eur (alv. 0%) / ilmoitus
Aineistopäivämäärä: pe 4.1.2019
Aineistopäivämäärään mennessä Puusuutarit ry:lle sähköpostitse. Puusuutarit ry ja M-Visual ei vastaa
lehdestä pois jääneestä ilmoituksesta, jos se on toimitettu aineistopäivämäärän jälkeen tai se ei vastaa
vaadittuja aineistovaatimuksia. Varattu ilmoitustila laskutetaan puuttuneesta ilmoituksesta huolimatta.
Myynti ja toimitus
Puusuutarit ry
Kuntokatu 3
33520 TAMPERE
Puh. 045 136 3434
rakentaja@tamk.fi

Tiedustelut
Lehti- ja Opaspäällikkö
Ville Kankkunen
Puh. 040 828 9277
ville.kankkunen@eng.tamk.fi

Sivunvalmistus
M-Visual / Mikko Sederholm
Puh. 040 511 1031
mikko.sederholm@m-visual.fi

Mediakortti
Asta-Rakentaja 2019 - Tarjouskassi
Valmistusmäärä

6.000 kpl

Jakelu

Tarjouskassia jaetaan messuvieraille sisäänkäynnin
yhteydessä (2000 kpl/messupäivä)

Kuvaus

Tarjouskassi on hyvä tapa saada kontakti messuvieraaseen heti messujen
alussa, sekä runsaasti näkyvyyttä koko messualueella.
Tarjouskassi on laadukas kestokassi, johon messuvieraat voivat kerätä
kiinnostavia esitteitä ja tavaroita messujen aikana. Tarjouskassiin on
mahdollista ostaa mainostilaa joko toimittamalla meille kasseja tai esitteitä
kassien sisälle laitettavaksi.
Kassien jakelussa Puusuutarit ry jakaa asiakkaan toimittamat tarjouskassit
messuvieraille.
Tarjouskassien sisälle tulevat esitteet tulee toimittaa Puusuutarit ry:lle, joka
huolehtii esitteiden pakkaamisesta ja jakelusta.

Hinnat
Uudet edullisemmat hinnat!
Messutarjous / esite
- 2000 kpl
- 4000 kpl
- 6000 kpl

280 €
460 €
660 €

Laskutuksen yhteydessä hintaan lisätään arvonlisävero (24%)
Aineisto
Esitteen suurin koko on 10 sivua (A4).
Kassitettava materiaali tulee toimittaa postitse viimeistään ma 28.1.2019 osoitteeseen:
Tampereen Messut Oy
Ilmailunkatu 20
33901 Tampere
Viite: Puusuutarit ry tarjouskassi

Myynti ja toimitus
Puusuutarit ry
Kuntokatu 3
33520 TAMPERE
Puh. 045 136 3434
rakentaja@tamk.fi

Tiedustelu
Tarjouskassipäällikkö
Heli Puro
Puh. 040 736 9868
heli.puro@eng.tamk.fi

Mediakortti
Asta-Rakentaja 2019 -TuoteTalo

Kuvaus

TuoteTalo on Tampereen ammattikorkeakoulun rakennustekniikan
opiskelijoiden messualueelle rakentama noin 50m 2:n kokoinen pientalo, joka on
suunniteltu palvelemaan erityisesti pienrakentajien tarpeita.
Toteutamme TuoteTaloon laajan valikoiman erilaisia rakenteita, tuotteita ja
ratkaisuja, joiden käytössä ja toteutuksessa opastamme messuvieraita
viikonlopun ajan.
Pyrimme tuomaan eri tuotteiden käytön esille mahdollisimman havainnollisesti
avatuilla rakenneleikkauksilla esimerkiksi seinä- ja kattorakenteissa.
Messututkimuksissa Tuotetalo on todettu vuosi toisensa jälkeen
messukävijöiden ylivoimaisesti eniten suosimaksi kohteeksi.

Palvelut

TuoteTalossa perusajatuksena yritys toimittaa tuotteitaan sekä oheismateriaalia
esille taloon ja talon esittelijöinä toimivat opiskelijat hoitavat tuotteiden
markkinointia messuviikonlopun ajan. Tuotteiden markkinointi TuoteTalossa
mukautetaan vastaamaan yrityksen toiveita ja markkinointitavoitteita.

Hinnasto

TuoteTalossa esittelyn hinta määräytyy aina tapauskohtaisesti sopimuksen
mukaan. Esittelyhinnassa huomioidaan mm. tuotteen ja yrityksen näkyvyys
osastollamme, sekä muut tapauskohtaisesti sovittavat asiat.

Myynti

Puusuutarit ry
Kuntokatu 3
33520 TAMPERE
Puh. 045 136 3434
rakentaja@tamk.fi

Tiedustelut

Hankintapäällikkö Aleksi Valkeamäki
aleksi.valkeamaki@eng.tamk.fi
040 522 6271

Hankintapäällikkö Juha Putkinen
juha.putkinen@eng.tamk.fi
040 965 5960

Hankintapäällikkö Patrik Peltola
patrik.peltola@eng.tamk.fi
040 535 7697

Hankintapäällikkö Juuso Varjonen
juuso.varjonen@eng.tamk.fi
040 753 5405

