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TAPAHTUMAVIESTI – TAPAHTUMAELINKEINON AMMATTILEHTI

Tapahtumaviestillä on tärkeä tehtävä
Tapahtumaviesti on sitoutumaton ja riippumaton koko suomalaisen tapahtumaelinkeinon äänenkannattaja. Tapahtumaviestin keskeisenä ideana on kertoa laajasti ja tasapuolisesti koko
suomalaisesta tapahtumaelinkeinosta ja tehdä erityyppisiä
tapahtumia sekä niillä toimivia yhteisöjä tutuiksi lukijoille
samalla auttaen alalla toimivia yrityksiä verkostoitumaan.
Pyrkimyksenä on taata suomalaisen tapahtumaelinkeinon
hyvinvointi, positiivinen kehittyminen ja alan arvostuksen
nostaminen. Tapahtumaviesti on tilattava lehti, jolla on laaja
kattavuus tapahtumaelinkeinossa. Jokainen lehti tavoittaa
keskimäärin 20.000 lukijaa.

Upea visuaalinen ilme ja laadukas sisältö
Tapahtumaviesti julkaistaan aikakausilehtimuodossa ja se on
kokonaan nelivärinen kiiltävälle aikakausilehtipaperille painettava korkeatasoinen ja visuaalisesti hyvännäköinen julkaisu.
Jokainen osio ja esim. tapahtumakalenterit löytyvät helposti
värikoodien avulla, sillä sivun yläreunassa on aina oma väri
kullekin osiolle. Tapahtumaviestin ensimmäinen osio on aina
kaikille tapahtumaelinkeinossa työskenteleville yhteinen ja
siinä ovat kaikkia koskettavat koko elinkeinon yhteiset asiat,
sisällysluettelo, pääkirjoitus, tutkimustuloksia jne… Tapahtumat osiossa on aina erityinen tapahtumakalenteri merkittävistä
tapahtumista. Täältä löytyvät nimenomaan maamme suurtapahtumat urheilusta kongresseihin. Markkinat, messut ja
festivaalit osioissa on aina kunkin osa-alueen omat tapahtumakalenterit, tapahtumaesittelyjä sekä yritysesittelyjä. Torit
osiossa esitellään aina kuukauden tori ja myös julkaistaan
kalenteria erilaisista toritapahtumista kuten rompetoreista tai
Joulutoreista. Konsertit osiossa puolestaan tulee olemaan
laajasti tietoa tulevista konserteista ja esittelyjä jo toteutuneista. Tapahtumaelinkeinon palvelut ovat myös oma osionsa,
jossa mainostetaan ja tiedotetaan eri tapahtumapaikkoja,
majoitusmahdollisuuksia, äänentoistoa, kaluston vuokrausta ja
myyntiä jne… Myös säännöllisesti yritys- ja tuote-esittelyitä.

vahvalla journalistisella otteella, mutta kuitenkin pyrkien
samalla hyväntahtoisesti kehittämään koko elinkeinoa positiivisella tavalla. Tapahtumaviesti lähestyy aina asioita useammasta
näkökulmasta huomioiden tasapuolisesti tapahtumapaikkojen
tarjoajat, tapahtumajärjestäjät, elinkeinossa toimivat yrittäjät
kuin asiakkaatkin.

Ilmoittajaystävällinen Tapahtumaviesti ilmestyy
yhdeksän kertaa vuodessa
Ilmoittajille Tapahtumaviesti tarjoaa selkeät moduulikoot ja
edulliset ilmoitushinnat. Selkeä osiointi takaa jokaiselle ilmoittajalle parhaan mahdollisen näkyvyyden niin, että esim.
markkinailmoitukset ovat aina markkinaosiossa ellei ilmoittaja
halua vaikkapa takasivulle tai lehden kaikille yhteiseen alkuosioon. Tapahtumaelinkeinon palvelutuottajille on tarjolla
huippuedullisia kestoilmoituksia omissa kategorioissaan ja
tehokas kauppapaikka kaikille, jotka haluavat ostaa, myydä tai
tarjota palvelujaan tapahtumaelinkeinon toimijoille. Lehti
ilmestyy yhdeksän kertaa vuodessa, huhtikuusta – syyskuuhun
kerran kuukaudessa ja loka-marraskuussa, joulu-tammikuussa
sekä helmi-maaliskuussa kerran kahdessa kuukaudessa. Tapahtumateollisuus ry:n ja Tori- ja markkinakaupan keskusjärjestön
jäsenet saavat 10% erikoisalennuksen ilmoitushinnoista. Tapahtumaviesti on myös Tapahtumateollisuus ry:n jäsenlehti.

Tapahtumatietopalvelu on olennainen osa palvelua
Tapahtumaviesti ja Tapahtumatietopalvelu TATI kulkevat käsi
kädessä, joten lehden tilaajilla on oikeus tilata hyvin edullisesti
vain 5 euron lisähinnalla Tapahtumatietopalvelu TATI, jolloin
sähköisen palvelun lisäsisällöt ja tiedot ovat kokonaisuudessaan käytössänne. Tiedoista tärkein on totta kai ajantasaiset
tapahtumatiedot ja mikä tärkeintä, jopa yli vuodeksi eteenpäin.
Ilmoittajalle tapahtumatietopalvelu TATI tarjoaa erinomaisen
kanavan tavoittaa iso joukko tapahtumaelinkeinon ammattilaisia samalla kertaa erinomaisen kustannustehokkaasti. Paras
lopputulos saadaan aikaiseksi Tapahtumaviesti ja TATI-yhdistelmällä erinomaisen kustannustehokkaasti.

Laaja valtakunnallinen aluetoimittajaverkosto
Tapahtumaviestillä on laaja valtakunnallinen aluetoimittajaverkosto, joka vierailee aina itse tapahtumissa paikan päällä ja
kirjoittaa totuudenmukaisesti näkemänsä ja kuulemansa
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AINEISTO- / ILMESTYMISPÄIVÄ
PÄIVÄ
12.1.2022 / 31.1.2022
2.3.2022 / 21.3.2022
6.4.2022 / 25.4.2022
4.5.2022 / 23.5.2022
1.6.2022 / 20.6.2022
6.7.2022 / 25.7.2022
3.8.2022 / 22.8.2022
7.9.2022 / 26.9.2022
2.11.2022 / 21.11.2022

Natiivimainonta eli advertoriaali
Natiivimainonta eli advertoriaali on artikkelin muotoon
kirjoitettu informatiivinen mainos. Se on ehdottomasti paras
tapa syventää asiakkaille yrityksen brändiä ja/tai tuoda
ratkaisevaa informaatiota luovasti ja selkeästi laajalle yleisölle.
Tavoitettavuus ja huomioarvo on ehdottomasti parasta.

Hinta VAIN

Natiivimainos on koko
aukeaman kokoinen
ja sisältää jutun
tuotannon, sekä
ulkoasun suunnittelun.

Ilmoituskoot:
AUKEAMA 460 x 297 mm

KOKOSIVU
Takakansi
230 x 297 mm 230 x 260 mm

1/2 SIVU
1/2 SIVU
113 x 297 mm 230 x 144 mm

1/3 SIVU
1/4 SIVU
230 x 95 mm 113 x 144 mm

1/4 SIVU
1/4 SIVU
54 x 297 mm 230 x 70 mm

1/8 SIVU
1/8 SIVU
54 x 144 mm 113 x 70 mm

2500€

aukeama + alv

Ilmoitushinnat:
Koko
Aukeama (2/1)
Kokosivu (1/1)
1/2 sivua
1/3 sivua
1/4 sivua
1/8 sivua
1/16 sivua
Sisäkansi (kokosivu)
Takakansi

Hinta
2059 €
1239 €
819 €
669 €
519 €
309 €
185 €
1859 €
2059 €

Kalenterisivut
Määräpaikkalisä

+10%
+10%

Ensimmäinen ilmoitus on hinnaston mukainen.
Toistoalennukset
2. kerta 20%,
normaalihinnasta:
3. kerta 30 %
sen jälkeen 50 %
kun ilmoitus julkaistaan täysin samanlaisena
seuraavissa numeroissa ja kaikki ilmoituskerrat
varataan samaan aikaan.
Ilman veloitusta valittavana seuraavat osiot:
Tapahtumat, festivaalit, messut, konsertit,
markkinat, torit ja palvelut.

1/8 SIVU
230 x 33 mm

1/16 SIVU
54 x 70 mm

1/16 SIVU
113 x 33 mm

Hintoihin lisätään voimassa oleva arvonlisävero.
Peruutetusta, mutta tehdystä ilmoituksesta peritään 50% hinnasta.
Lehden vastuu virheellisestä ilmoituksesta rajoittuu enintään
ilmoitushintaan. Virheestä, joka huonontaa ilmoituksen arvoa,
mutta ei tee sitä tehottomaksi, annetaan enintään 30 %:n alennus,
mikä lasketaan ilmoituksen nettohinnasta.

Tekniset tiedot
Lehden koko: 230 x 297 mm
Sidonta: Stiftattu
Painopaikka: KTMP / Mustasaari

Aineistovaatimukset:
Painovalmis aineisto PDF-tiedostona.
Värit CMYK-muodossa.
Väriprofiili: Coated Fogra 27/39

Kuvien resoluutio 300 dpi.
Varaa ilmoitusmateriaaliin 5 mm leikkuuvara.
Aineiston toimitus: aineisto@tapahtumaviesti.fi

TAPAHTUMATIETOPALVELU

TATI

Tapahtumatietopalvelu Tati on Tapahtumaviesti-lehden laajempi verkkoversio, jossa on todella
runsaasti lisäsisältöä. Lisäsisällöstä tärkein on
tapahtumakalenterit, sekä toimialakohtaiset
hakemistot (esimerkkinä kaikkien Suomen
torien tiedot sekä kuntien elintarvikevalvonnan
yhteystiedot). Tapahtumaviesti-lehden tilaajilla
on mahdollisuus täydentää tilaustaan Tatilla
edullisesti vain 5 euroa vuosi (sis. alv 24%). Ilman
lehteä Tati maksaa 89 € (sis. alv 24%).

Tapahtumajärjestäjä voi ostaa tapahtumalleen kattavan näkyvyyden myös verkkoversioon saatavien lisätietojen muodossa, ja näin varmistaa, että esimerkiksi kauppiaat ja muut sidosryhmät
saavat tapahtumasta tarkat tiedot ohjeineen, joita voi päivittää reaaliajassa.
Halutessaan tapahtumajärjestäjä voi tehdä
todella edullisesti lisäpalveluna tapahtumalleen julkisen kotisivun kätevällä ja helppokäyttöisellä kotisivutyökalulla. Kuvien ja
tekstin lisääminen on tehty helpoksi seikkaperäisten ohjeiden avulla. Tapahtuman
lähestyessä tietojen lisääminen ja muuttaminen on myös kätevä ominaisuus. Tällä
palvelulla tavoitat myös ne ihmiset, joilla ei
ole pääsyä Tapahtumatietopalveluun.

Hinnat:

- Yhden tapahtuman kattavat tiedot
Tatiin 62 € / 12 kk
- Lisähinta seuraavista tapahtumista 20 €
- Lisähinta kotisivupalvelusta osoitteeseen
eventti.info 20 € / 12 kk

Mainosruudun (360 x 260 px) hinta 62 € / kk
Lehti-ilmoittajille erikseen sovittavia alennuksia.
Hintoihin lisätään alv 24 %.

TATI:n sivuilla maksulliset tapahtumatiedot ovat
erittäin näkyvästi ja runsailla lisätiedoilla, joita
tapahtumajärjestäjät voivat tarpeen mukaan itse
muuttaa ja täydentää. Tämä on mitä parasta
asiakaspalvelua ja lisäinformaatiota kauppiaiden
ja muiden sidosryhmien suuntaan.

