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Evento  
on media
tapahtuma-alan 
ammattilaisille, 
tilaisuuksien ja 
tapahtumien järjestäjille, 
tapahtumamarkkinoinnin 
ammattilaisille, 
henkilöstö ammattilaisille, 
viestinnäntekijöille, 
vuorovaikuttajille, 
verkostoitujille, toimiston 
ammattilaisille ja 
strategisesti laadukkaisiin 
kohtaamisiin panostaville 
markkinoinnin ja  
myynnin ammattilaisille.

Kolmiulotteinen 
media

•
Laadukas  

ammattilehti
•

Verkostojen 
rakentaja

•
Yhdistää  
lukijan ja 

mainostajan 
tehokkaasti

2020
Mediatiedot

AMMATTILEHTI: TAPAHTUMAT  I  KOHTAAMISET I  ELÄMYKSET

Evento nostaa tapahtuma-alaa ja korostaa kohtaamisten merkitystä työntekijöiden, yritysten ja koko 
organisaation voimavarana. Evento on täsmällinen ja tarkasti osuva viestintäkanava ammattilaisille.

40 000 
 lukijaa

2,5 lukijaa/lehti



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

Eventolehti.fi
Eventon nettisivut on nopea ja  
palveleva viestintäkanava, joka  
täydentää lehteä sen ilmestymisväleissä.  
Aktiiviset kotisivut tarjoavat näyttävän 
mainospaikan, joka on tehokas 
yhdistettynä printtilehden kanssa.

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

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.

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.

MYYNTI JA  
MARKKINOINTI
Merja Calton
myyntipäällikkö
040 503 8027

Anja Moilanen
myyntipäällikkö
040 537 4272

Nina Harlin
liiketoimintajohtaja
0400 629 400

TOIMITUS
Heli Koivuniemi
päätoimittaja
0400 133 955

PAINOS
16 000 kpl

TILAUSHINNAT
Kestotilaus 75 €
Määräaikainen 95 €
Irtonumero 8,90 €

Digilehti: 
eventolehti.fi/digilehti
Irtonumeron hinta 4,90 € ja 
12 kk 25 €.

SÄHKÖPOSTI
etunimi.sukunimi@eventolehti.fi

KOTISIVUT
 eventolehti.fi

SOME
 Eventolehti

 facebook.com/eventolehti

ULKOASU
Hanna-Mari Jaakkola

KUSTANTAJA
Mediatalo Keskisuomalainen,
Omnipress oy, Aikakauslehtiryhmä

Aidot ja tavoitteelliset kohtaamiset  
luovat tulevaisuutta. 



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: 60 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.

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.

Evento on hyödyllinen  
ammattilehti

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.

Varaa  
määräpaikat  

ajoissa!

Aikataulu 2020

1
Kokous ja seminaari

lImestyy 6.2.   Aineisto 17.1.

2
Tapahtuma ja turvallisuus

lImestyy 16.3.   Aineisto 25.2.
Kongressi 2020 -tapahtumajulkaisu*

3 
Työhyvinvointi

lImestyy 14.5.   Aineisto 24.4.

4
Henkilöstö ja asiakkaat

lImestyy 27.8.  Aineisto 7.8.
Tutkimusnumero**

5
Juhlat

lImestyy 8.10.  Aineisto 18.9.
Jättijakelu.

6
Elämykset

lImestyy 19.11.   Aineisto 30.10.

*Kongressi 2020 -tapahtuma 25.–26.3.2020,  
Messukeskus Helsinki 

**Lukijatutkimus, sisältää mainosten tehokkuuden tutkimisen. 
Mainostajalle tulokset ja raportti veloituksetta.



Lähde työmatkalle 
uudistuneella m/s Finlandialla 
Eckerö Linen m/s Finlandia kävi telakalla ja päivittyi entistä viihtyisämmäksi. Nyt matkustat, kokoustat ja 
vietät aikaa vieläkin toimivammissa tiloissa matkalla Helsingistä Tallinnaan ja takaisin.

Tehot irti Kokouskeskuksessa 
M/s Finlandian viihtyisät ja monikäyttöiset 
kokoustilat on kuin tehty tuotteliaita kokouksia 
varten. Laivan Kokouskeskuksesta löytyy sopiva 
soppi niin pikku palaveriin, suunnittelupäivään, 
seminaariin kuin noin sadan osallistujan 
konferenssiinkin. 

Kokousta häiriöttä kuuden tunnin aamu- tai 
iltaminiristeilyllä, nauti ripauksesta rentoa 
meritunnelmaa ja tankkaa kokouspakettien 
hintaan kuuluvilla energisoivilla tarjoiluilla. 
Kokouskeskuksen henkilökunta on palveluksessasi 
koko risteilyn ajan ja tekee sen tutkitusti muita 
paremmin: Eckerö Line on ainoana varustamona 
yltänyt Asiakkuusindeksi-tutkimuksen kärkisijoille 
kolmena vuotena peräkkäin. 

10 kerran 
Lounge- 

sarjaliput nyt 
netistä!

Mukavaa työntekoa Loungessa
Liikematkustajien suosimassa Loungessa työskentelet, 
luet lehtiä ja nautit hintaan kuuluvista tarjoiluista 
omassa rauhassa, takuuvarmalla istumapaikalla. 

Loungen viihtyisyyttä lisättiin telakoinnin aikana 
upouusilla kalusteilla. Korkeaselkäiset sohvat ja 
nojatuolit ovat ryhdikkään mukavia ja antavat 
työhönsä tiukasti keskittyvälle myös 
tarvittavaa yksityisyyttä. 

Loungessa, kuten laivan kaikissa 
muissakin tiloissa, on lisätty myös 
virtapistokkeiden määrää, niitä kun ei 
nykyään voi koskaan olla liikaa!

3 kertaa
päivässä 

Tallinnaan
Matka-aika  
2 h 15 min

www.eckeroline.fi   
Ryhmä- ja kokousmyynti 09 2288 540

Shoppailua merihinnoin
Matkan kuin matkan kruunaavat edulliset 
tuliaiset. Näitä hintoja et maista löydä!

Parfymeriassa ostajaansa odottavat 
selektiivisen kosmetiikan huippumerkit 
ihonhoitotuotteista tuoksuihin ja 
värikosmetiikkaan. PopUp Shop hurmaa 
puolestaan pohjoismaisen tyylikkäillä 
vaatteilla ja maailmanmerkkien 
trendiasusteilla. 

Eckerö Marketin laaja makeis- ja 
juomavalikoima tyydyttää jokaisen 
herkkusuun tarpeet. Mikä parasta, 
alkukesän juhlien alla 2.4.–3.6.2019 
kaikki samppanjat ja kuohuviinit ovat 
10 % alennuksessa!

Makuja merellä
Mistä on herkulliset merimatkat tehty? Satokauden parhaista 
mauista, kotimaisista raaka-aineista ja keittiön tinkimättömästä 
ammattitaidosta. 

Buffet Eckerön seisovan pöydän antimista 80 prosenttia 
valmistetaan laivan omassa keittiössä. Ruoka nautitaan kauniisti 
katetuissa pöydissä posliiniastioilta, onhan se samaa kuin parhaissa à la 
carte -ravintoloissa.

Vastuullisuus ja kestävä kehitys ohjaavat hankintoja kaikissa m/s 
Finlandian ravintoloissa ja baareissa. Suomalaisten tavarantoimittajien 
ohella laivalla suositaan ympäristöystävällisiä ja biohajoavia 
pakkausmateriaaleja. Eckerö Line on mukana myös Portaat luomuun 
-ohjelmassa, jonka tavoitteena on edistää luomuraaka-aineiden käyttöä 
sekä luomuruokien saatavuutta. Viime vuoden aikana luomutuotteiden 
käyttö m/s Finlandialla tuplaantui ja samansuuntaiseen kehitykseen 
pyritään myös jatkossa. 

 

MAINOS MAINOS

Juhlat miniristeilyllä 
Yritysjuhla, vuosipäivä, pikkujoulut vai projektin päätöspirskeet?  
Aina on aihetta juhlaan! 

Juhli aamun tai illan miniristeilyllä, skoolaa kuohuvalla ja nauti 
hyvästä ruoasta. Tanssi jalat tärviölle tähtiartistien säestyksellä – ja 
ehdi kotiin Kympin uutisille!  

Pienehkölle porukalle varaat yksityisen juhlatilan myös viihtyisästä 
Captain’s Loungesta. Sopivat purtavat ja juomat ennakkotilaat Captain’s 
Loungen omalta monipuoliselta tarjoilulistalta.

Tyhy-päivä Tallinnassa 
Siintääkö horisontissa tiimimatka, virkistys- tai tyhy-päivä? 
Nosta ankkurit ja seilaa kohti Tallinnaa!

M/s Finlandian päivä Tallinnassa -risteilyllä järjestäydyt 
Kokouskeskuksessa, nautit Buffet Eckerön runsaan aamiaisen ja 
singahdat iloiselle etelänlomalle aina yhtä kiehtovaan Tallinnaan. 

Pistäydy trendikkäässä Kalamajassa, nauti nähtävyyksistä, 
rentoudu tunnelmallisissa kahviloissa tai vaikka kylpylän hyvää 
tekevissä löylyissä. Palaa kotiin samana iltana buffetruokailun ja 
viihteen parissa – tai hyödynnä Eckerö Linen edullisia hotellipaketteja 
viipyäksesi Virossa pidempään!

Laival eka,  
laival vika?

Ei sentään. M/s Finlandian uuden  
jalkamatkustajien sisäänkäynnin  

ansiosta maihinnousu nopeutuu kevään 
aikana. Uudistuksesta hyötyvät etenkin  

Loungen ja Kokouskeskuksen  
mat kustajat, jotka pääsevät  

ensim mäisinä ulos laivasta kello  
14.15 ja 21.00 saapumisilla 

Helsingissä. 

Advertoriaali – 
yksi sisältö, monta kanavaa
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.

Hyödyntäminen yrityksen 
oman median kanavissa

Käyttö 
esitteenä

Julkaisu 
Evento- 
lehdessä

Nosto  
uutiskirjeessä

Nosto 
Facebookissa

Postaus 
kumppani- 
blogissa

Julkaisu 
sisältö-

yhteistyönä 
eventolehti.fi

Lukijoita  
puhutteleva 
lähestymis- 

tapa!

aukeama + alv.
3800€

Hinta sisältää 
sisällöntuottajan työn ja 
ulkoasun suunnittelun.

Hinta alk.

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.
•  40 000–45 000 vastaanottajaa / uutiskirje. 
•  Uutiskirjeet on teemoitettu, ja ne myös  
 kirjoitetaan aiheisiin sopiviksi  
 (teeman avaus, ideaan johdattelu,  
 ajatusten herättely jne.). 
•  Hinta 850 € + alv / kerta. 
•  Mainospaikkoja on 4–6 / uutiskirje. 

Huom!
 Paikat  

loppuvat  
nopeasti.


