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Ilmoitushinnat:
1,35 €/pmm

Ilmoitushinnat/ppm laskevat ilmoituskoon 
kasvaessa. 200 mm:n asti on voimassa perus-
hinnasto.
2x100 mm  206 €
  1,03 €/pmm

3x100 mm  285 €
  0,95 €/pmm

1/4-sivu (3x180 mm) 402 €
  0,67 €/pmm

1/2-sivu (6x180 mm) 723 €
  0,66 €/pmm

1/1-sivu (6x365 mm) 1226 €
  0,56 €/pmm

Hintoihin lisätään alv 24 %.

Ensimmäinen ilmoitus on hinnaston mukainen. 
Toistoalennukset  2. kerta 20%,
normaalihinnasta:  3. kerta 30 %
    sen jälkeen 50 %
kun ilmoitus julkaistaan täysin samanlaisena seu-
raavissa numeroissa ja kaikki ilmoituskerrat vara-
taan samaan aikaan.

Peruutetusta, mutta tehdystä ilmoituksesta peritään 
50% hinnasta.

Lehden vastuu virheellisestä ilmoituksesta rajoittuu 
enintään ilmoitushintaan. Virheestä, joka huonon-
taa ilmoituksen arvoa, mutta ei tee sitä tehotto-
maksi, annetaan enintään 30 %:n alennus, mikä 
lasketaan ilmoituksen nettohinnasta.

Palstan leveydet:
1 palsta  39 mm
2 palstaa 82 mm
3 palstaa 125 mm
4 palstaa 168 mm
5 palstaa 211 mm
6 palstaa 254 mm

Korkeudet:
1/4- ja 1/2-sivua 180 mm
1/1 sivu 365 mm

 (3x365 mm)

 (6x100 mm)

Aineisto-ohjeet:
Kuvat ja grafiikka: tif, eps, pdf tai jpg-muodossa.
Kuvaresoluutio: vähintään 150 dpi.
Fontit: tekstit on konvertoitava poluiksi.
Värit: prosessiväreinä CMYK-muodossa.

Microsoft Word, PowerPoint tai yms. valmis-
tettuja ilmoituksia ei voi käyttää sellaisenaan. 
Laita silloin kaikki kuvat ja logot erillisenä 
liitteenä mukaan. 

Aineiston toimitus:
aineisto@markkina.net

Lehti ilmestyy yhdeksän kertaa vuodessa.

Aineisto-(AP)/Ilmestymispäivät (IP):
 AP IP
1. Helmi-Maaliskuu ke 16.1. 30.1.
2. Huhtikuu ke 6.3. 20.3.
3. Toukokuu ke 3.4. 17.4.
4. Kesäkuu ke 8.5. 22.5.
5. Heinäkuu ke 5.6. 19.6.
6. Elokuu ke 3.7. 17.7.
7. Syyskuu ke 7.8. 21.8.
8. Loka-Marraskuu ke 4.9. 18.9.
9. Joulu-Tammikuu ke 6.11. 20.11.
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Tapahtumatietopalvelu TATI
Tapahtumajärjestäjän ja kauppiaan tärkein työkalu

Hinnat:

- Sis. yhden tapahtuman kattavat tiedot 
   ja nettisivun 80 € / 12 kk
- Lisähinta seuraavista tapahtumista 20 €

- Mainosruudun (360 x 260 px) hinta 60 € / kk
   Lehti-ilmoittajille erikseen sovittavia alennuksia.

Hintoihin lisätään alv 24 %.

Hinta kauppiaalle (sis. Markkinaviesti-lehden)
   - Tilaushinta 89 € (sis. alv) / 12 kk

TATI:n sivuilla tullaan julkaisemaan maksulliset tapahtu-
matiedot erittäin näkyvästi ja runsailla lisätiedoilla, joita 
tapahtumajärjestäjät voivat tarpeen mukaan itse muuttaa 
ja täydentää. Tämä on mitä parasta asiakaspalvelua ja 
lisäinformaatiota kauppiaiden suuntaan.

Perustiedot:

Uusi sähköinen tapahtumatietopalvelu eli TATI tulee 
osaksi Markkinaviesti-lehden tilausta ja tulee kor-
vaamaan painetun Suomen Tapahtumakalenterin ja 
Tapahtumanetti-palvelun. TATI on aidosti reaaliai-
kainen tapahtumatietopalvelu, jota päivitetään jat-
kuvasti.  TATI-palvelu toimii tavallisen tietokoneen, 
tabletin sekä kännykän internet-selaimella. Palvelu ei 
siis tarvitse erillistä ohjelmaa. 

Tapahtumajärjestäjä voi ostaa tapahtumalleen kattavan 
näkyvyyden, joka varmistaa, että kauppiaat saavat 
tapahtumasta tarkat tiedot ohjeineen.

 

Halutessaan tapahtumajärjestäjä voi tehdä tapah-
tumalleen käytännölliset kotisivut kätevällä kotisi-
vutyökalulla. Kuvien ja tekstin lisääminen on tehty 
helpoksi seikkaperäisten ohjeiden avulla. Tapahtuman 
lähestyessä tietojen lisääminen ja muuttaminen on 
myös kätevä ominaisuus.

Palvelu sisältää myös tapahtumajärjestäjän ABC-
oppaan.



MARKKINAVIESTI
Tapahtumatietopalvelu TATI
Tehokkain, helpoin ja edullisin tapa tavoittaa kauppiaat!

Tapahtumajärjestäjä voi helposti ja kätevästi ostaa tapahtumalleen kattavan näkyvyyden. 
Voit samalla kerralla varata molemmat tai toisen ilmoitustavan, tarpeesi mukaan.

Huomioithan, että lehti-ilmoittajille on luvassa 
erikseen sovittavia alennuksia TATI:n ilmoituksiin.

Tarvittaessa tapahtumajärjestäjä voi tehdä tapahtumalleen 
käytännölliset kotisivut kätevällä kotisivutyökalulla. 

TATI:n käyttö on mitä parhainta asiakaspalvelua ja lisäinformaatiota 
sekä kauppiaiden että kävijöiden suuntaan.

Kilpailu kauppiaista ja kävijöistä kannattaa kääntää voitoksi
ja siihen kätevä vastaus on TATI.

Markkinaviesti-lehti on jatkossa osa Tapahtumatietopalvelua eli TATI:a.
TATI on aidosti reaaliaikainen tapahtumatietopalvelu, 

jota päivitetään jatkuvasti osoitteessa: tati.markkina.net


