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AMMATTILEHTI: TAPAHTUMAT I KOHTAAMISET I ELÄMYKSET

PRINTTI | SOME | DIGI | LIVE

Enemmän kuin lehti.

Mediatiedot

2021
Kolmiulotteinen
media
•
Laadukas
ammattilehti
•
Verkostojen
rakentaja
•
Yhdistää
lukijan ja
mainostajan
tehokkaasti

Evento
on media

tapahtuma
teollisuuden
ammattilaisille,
tilaisuuksien ja
tapahtumien
järjestäjille,
tapahtumamarkki
noinnin ammattilai
sille, henkilöstöammattilaisille,
viestinnäntekijöille,
vuorovaikuttajille,
verkostoitujille,
toimiston ammat
tilaisille ja strategi
sesti laadukkaisiin
kohtaamisiin
panostaville
markkinoinnin ja
myynnin ammatti
laisille.

35 000
lukijaa
2,5 lukijaa/
lehti *

Kuva: Eero Kokko

*Lukijatutkimus 2018, Tietoykkönen oy

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

MYYNTI JA
MARKKINOINTI

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.

Anja Moilanen
myyntipäällikkö
040 537 4272
Nina Harlin
liiketoimintajohtaja
0400 629 400
TOIMITUS
Heli Koivuniemi
päätoimittaja
0400 133 955
PAINOS
14 000 kpl
TILAUSHINNAT
Kestotilaus 75 €
Määräaikainen 95 €
Irtonumero 8,90 €
Digilehti:
eventolehti.fi/digilehti
Irtonumeron hinta 5,90 € ja
12 kk 29 €.
SÄHKÖPOSTI
etunimi.sukunimi@eventolehti.fi
KOTISIVUT
eventolehti.fi
SOME

Aidot ja tavoitteelliset kohtaamiset
luovat tulevaisuutta.

Eventolehti
facebook.com/eventolehti
ULKOASU
Hanna-Mari Jaakkola
KUSTANTAJA

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

Eventon nettisivut on nopea ja palveleva
viestintäkanava tapahtumateollisuuden
ammattilaisille. Aktiiviset kotisivut täydentävät
lehteä sen ilmestymisväleissä ja tarjoavat
näyttävän mainospaikan, joka on tehokas
yhdistettynä printtilehden kanssa.

Mediatalo Keskisuomalainen,
Omnipress oy, Aikakauslehtiryhmä

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.

Varaa
määräpaikat
ajoissa!

Aikataulu 2021

1–2
Työhyvinvointi
Ilmestyy 18.3.
Aineisto 24.2.

3
Kokoukset &
kohtaamiset
Ilmestyy 12.5.
Aineisto 20.4.

4
Tapahtumat
Ilmestyy 12.8.
Aineisto 23.6.

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.

Kongressi 2021 -tapahtumajulkaisu*
Tutkimusnumero**

5–6
Juhlat ja
elämykset
Ilmestyy 14.10.
Aineisto 21.9.
Jättijakelu

*Kongressi 2021 -tapahtuma
25.–26.8.2021, Messukesus Helsinki
**Lukijatutkimus,
sisältää mainosten tehokkuuden
tutkimisen. Mainostajalle tulokset ja
raportti veloituksetta.

Advertoriaali –
yksi sisältö, monta kanavaa

Hinta alk.

3800€

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.

Nosto
uutiskirjeessä
Julkaisu
sisältöyhteistyönä
eventolehti.fi
Lukijoita
puhutteleva
lähestymistapa!

MAINOS

aukeama + alv.
Hinta sisältää
sisällöntuottajan työn ja
ulkoasun suunnittelun.

MAINOS

VASTUULLISUUS

ELÄMYS

ELÄMYKSELLISET TAPAHTUMAT
VASTUULLISELLA OTTEELLA
Metro jees, muovi no-no. Kongressi- ja kokousasiakkaiden ympäristötietoisuus
on kohonnut huimasti parissa vuodessa, ja Radisson Blu Hotellit auttavat
toteuttamaan tapahtumat, joissa kaikki on mietitty. Elämyksiä unohtamatta.

E

lämys lähtee palvelusta, toteaa Radisson
Blu Royal Hotelin Hospitality Host Sanni
Siurua.
Siurua on Radisson Blu Royal Hotelin
kokousasiakkaiden henkilökohtainen yhteyshenkilö.
– Kokousasiakkaalla on oma ihminen, joka
hoitaa kaiken. Pystyn sopimaan pienistäkin yksityiskohdista, ja mikä parasta, olen itse vastassa,
kun asiakas saapuu. Siitä meitä kiitetään, silloin
asiakas tietää että kaikki sujuu, Siurua kertoo.
Hänen työssään on palkitsevaa se, että tiiviissä yhteistyössä tutustuu asiakkaisiin ja oppii,
miten heidän odotuksensa voi ylittää. Palvelun
viimeistelevät yksityiskohdat, joita asiakas ei
ole osannut ajatellakaan. Kenties virkistävä
shotti aamupäivätauolla tiukan kokousrutistuksen keskellä, tai se, että esityksen koordinoijalle on valmiina työpöytä salin sivulla.

THE SUITE – ELÄMYSTEN TILA
Siuruan suositus pienten ryhmien elämyksellisiin tapahtumiin on vastikään täysin uudistettuna avattu The Suite. Runeberginkadulla
sijaitsevan hotellin ylimmässä kerroksessa
avautuu toinen maailma ja mahdollisuus kokea
taika, joka vie aivan uuteen mielentilaan.
Pohjoismaisen luksustunnelman on vähäeleisesti ja tyylikkäästi toteuttanut sisustussuunnittelija Vertti Kivi. Epäsuorat valot ja
harkitut yksityiskohdat luovat erityisen kokemuksen. Maton kuvioinnissa näkyvät maailma
ja sen meret. Abstrakteille kuvioille voi laskea
jalkansa ja tuntea olevansa kotonaan juuri siinä
kohdassa maailmaa, missä silloin on.
Siurua kertoo 180-neliöisen tilan tapahtumatiloineen, spa-osastoineen ja loungeineen
sopivan monenlaisiin tapahtumiin. Tapahtumasuiteen sopii noin 15 hengen kokous tai jopa

30 hengen cocktail-tilaisuus, intiimi illallinen
DJ:n soittaessa musiikkia tai rento spa-ilta
naisten kesken saunoen ja poreammeesta
nauttien.
– Elämys lähtee siitä, mitä halutaan ja mikä
on asiakkaan tarve. Me täytämme toiveet
yhdessä pitkäaikaisen kumppanimme, tapahtumajärjestäjä MagnumLiven kanssa, Siurua
kuvailee.
YMPÄRISTÖTIETOISUUS
NOSTAA PÄÄTÄÄN
Radisson Blu Royal Hotel on Green key
-sertifioitu, kuten kaikki Suomen Radisson Blu
Hotellit. Se alkaa olla perusvaatimus, ja sen
ansiosta ympäristöystävällisyys ja vastuullisuus
on sisäänleivottuna jokaisessa kokouspaketissa.
– Kaikki tilaisuudet meillä ovat hiilineutraaleja, Carbon Neutral Meetings. Radisson

Hotelleissa järjestettyjen kokousten hiilijalanjälki kompensoidaan automaattisesti yhteistyökumppanimme First Climaten kautta. Asiakkaalle tästä ei tule kuluja, Siurua kertoo.
MagnumLiven Thomas Gromoffilla on laaja
näkemys tapahtumatuotannon tämänhetkisistä
kuumista kysymyksistä.
– Vastuullisuus on otettava huomioon
tapahtuman suunnittelun jokaisessa vaiheessa.
Joukkoliikenneyhteydet ovat koko ajan enemmän tapetilla, ja paikat, joihin pääsee helposti,
putoavat otolliseen maaperään, kuten vaikkapa keskustan Radisson Blu Hotellit, joihin tulee
metro. Toki kontekstista riippuen myös ilmaiset
pysäköintipaikat ovat yhä tarpeen, Gromoff
toteaa.
Toinen iso ja parissa vuodessa itsestään selväksi muuttunut asia on muovin syrjäytyminen.
– En muista, koska viimeksi olisin ollut
tapahtumassa, jossa olisi käytetty kertakäyttöastioita. Itse tein kaksi vuotta sitten virheen,
josta opin kerrasta, ja catering-firmat tietävät,
että muovista tulee näpeille heti. Lasi ja metalli
ovat korvanneet muovin ja niiden käytöstä
ollaan valmiita maksamaan, Gromoff summaa.
BRAIN FOOD ON VASTUULLISEN
RUOAN ILMENTYMÄ
Vastuullisuus ulottuu tietysti kattauksesta itse
tarjoiluihin, ja ruoassa on selkeä linja:
– Nyt tarjotaan mieluummin järkisärkeä kuin
pangasiusta! Tuntuu, että tähän on herätty
kunnolla vasta vuosi pari sitten, mutta enää

Hyödyntäminen yrityksen
oman median kanavissa

vastuullinen tarjoilu ei ole ”nice to have” vaan
”need to have”, Gromoff sanoo.
Näyttävät, ympäristölle ja mielelle hyvää
tekevät Brain Food -kokoustarjoilut ovat
olennainen osa elämyksellistä kokouspakettia
Radisson Blu Hotellissa. Satokausikalenterin ja
ravitsemusasiantuntija Patrik Borgin kanssa
yhteistyössä luotu aivoystävällinen ruoka virkistää ja voimaannuttaa koko kokouspäivän.
– Brain Food antaa asiakkaan päättää, mikä
on sen hetken fiilis. Voit ottaa terveellisemmän
hedelmän tai valita suklaan, jos tuntuu, että
tänään tarvitset suklaata. Saamme positiivista
palautetta eri vaihtoehdoista, kun kahvitauoilla
on tarjolla sekä pientä makeaa että suolaista.
Itse puristetuista mehuista pidetään myös, ne
ovat piristävä lisä iltapäivään, Siurua kuvailee.
Brain Foodista syntyy kokousasiakkaille
näyttävä kattaus kahvitorille, jonka viihtyvyyteen on panostettu.
– Kahvitorilla on aina inspiroiva kattaus,
josta voi nauttia kaikilla aisteilla. Tuoreet yrtit
tuoksuvat ja herättelevät niin mielenkiintoa
kuin ruokahaluakin. Mukana on aina jotain
uutta, esimerkiksi tuorepuuro on kahviin ja
sämpylään tottuneille uusi tuttavuus.

radissonhotels.com

Julkaisu
Eventolehdessä
Postaus
kumppaniblogissa
Nosto
Facebookissa

Käyttö
esitteenä

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.

