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More than a magazine.
Multi-channel
media
High-quality
professional magazine

41,600

Network
builder

2.5 readers/magazine*

Connects readers
and advertisers
effectively

readers

*Reader survey 2021, Tietoykkönen oy

Evento is media for event industry professionals, event organisers, event marketing professionals,
HR professionals, people in communications, interactors, networkers, office professionals and
marketing and sales professionals who value strategically high-profile encounters.
Evento raises the profile of the event industry and emphasises the importance
of encounters as a resource for employees, companies and entire organisations.
Evento is a targeted communications channel for professionals.

SALES AND MARKETING
Tiia Heikkilä, Sales Manager
+358 40 351 7847
Anja Moilanen, Sales Manager
+358 40 537 4272

Decision-makers
read Evento
Evento targets a very influential and wide-ranging group of
professionals. The magazine is read by CEOs and assistants,
HR managers and marketing bosses.
The core of Evento’s content is interpersonal encounters as
a means of influencing marketing and communications.
Modern-day encounters are goal-oriented, meaningful and result
in changes in behaviour. Digital opportunities add new dimensions
to encounters and extend them. Encounters are the most effective
tool for marketing communications.
Evento provides professionals with inspiring and informative
content that can be directly put to use in day-to-day operations.
It serves all decision-makers in a variety of channels and in three
dimensions. Evento brings work to a new level with its positive,
energetic approach. One of the magazine’s strengths is its diversity,
encouraging readers to be where their customers are.

Genuine, goal-oriented meetings
lay the foundation for the future.

Nina Harlin, Director of Media Sales
and Relationship Manager
+358 400 629 400
MATERIALS AND INFO
Arttu Kantanen, Marketing and
Sales Assistant
+358 40 661 5811
DESK EDITORS
Outi Tuomivaara, Editor-in-Chief
+358 44 550 5184
CIRCULATION
16,000
SUBSCRIPTION RATES
Continuous (per year) 75 €
One year 95 €
Single issue 8.90 €
Online magazine:
eventolehti.fi/in-english
Single-issue price 5.90 € and
12 months 29 €
EMAIL
firstname.lastname@eventolehti.fi
WEBSITE
eventolehti.fi
SOCIAL MEDIA
Eventolehti
facebook.com/eventolehti

eventolehti.fi
Evento Date is an event for readers.
It is always productive and organised
in co-operation with our partners.
Do you have a good idea and
time to make it happen? Let’s work
together!

Evento’s website is a fast, user-friendly
channel of communication that gives added
value to the magazine between issues. The
interactive website provides an impressive
showcase for ads, which is effective when
combined with print advertising.

PUBLISHED BY
Mediatalo Keskisuomalainen,
Omnipress oy

ADVERTISING FORMATS * AND
RATES 4-colour (VAT 0%)
Double-page spread * *

460 x 297 mm

7,900 €

Full page

230 x 297 mm

4,600 €

Full page 2nd cover

230 x 297 mm

4,800 €

Full page back cover

230 x 270 mm

5,500 €

Half page – horizontal

230 x 146 mm

3,300 €

Half page – vertical

112 x 297 mm

3,300 €

One-third page

75 x 297 mm

2,700 €

Quarter page

93 x 130 mm

2,200 €

One-eighth page

93 x 62 mm

1,600 €

Module

93 x 30 mm

900 €

TECHNICAL SPECIFICATIONS
Magazine size: 230 x 297 mm
Raster: 70 lines
Binding: glued
Profile: ISOcoated_v2_bas.ICC
Copy: ilmoitukset@eventolehti.fi
Please specify name of magazine, issue and advertiser.
* Please add 5 mm to advertising material for bleed.
** Please note the glue binding.

Book specific
placements
well in advance!

Evento brings readers and
advertisers together
The magazine entices readers with its incisive, useful
content, which is still talked about even after reading and
leaves the reader wanting more. For advertisers,
Evento offers a readership of public sector and corporate
decision-makers, who are responsible for and have the
power to make purchases and budgets for organising events.

Schedule 2022

1

Occupational well-being
Published 10 February Copy 25 January
Special distribution*

2

Conference & encounters
Published 7 April Copy 22 March
Kongressi 2022 event publication**

3

Events

Published 20 May Copy 3 May

4

Culture & experiences
Published 25 August Copy 10 August

5

Clients & personnel

Published 4 October Copy 13 September
Special distribution***

Add a journalistic touch
to advertising
A specialised, nationwide media is the most effective way
to add a journalistic touch to advertising. The periodical is
the reader’s choice. When holding a magazine,
the reader has time and is receptive to the messages
being conveyed in the magazine. Evento is perceived
as being a source that entertains, generates ideas and
provides a wealth of information.

6

Parties

Published 10 November Copy 25 October
*Special distribution to Skilla ry members.
**Kongressi 2022 -event 27.–29.4.2022,
Messukeskus Helsinki, Expo and Convention Centre.
***Special distribution to Jyty members.

Advertorial – single content,
multiple channels
Would you like to intergrate your advertising message directly into
Evento’s content? Content tailored for the readers, on a platform they are
already using, provides the best opportunities for taking advantage of
available media. A single piece of content can be used on all of Evento’s
channels, using different main messages/excerpts, and even in the advertiser’s
own media. An effective marketing message provides the reader with added
value and ideally competes directly with the media content for interest.

Excerpt
in a
newsletter
Content
co-operation
eventolehti.fi
Approach
that
speaks to
readers!

MAINOS

Prices
starting at

3,800€
spread + VAT
Price includes content
producer’s work and
layout design.

MAINOS
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FUN FACT
Yleensä 20–30 prosenttia isojen
juhlien vieraista kokeilee surffausta
Aikaisempaa kokemusta ei tarvita
Laji on koukuttava: opit nopeasti lisää
Surf Housen aktiivit käyvät aalloilla
monta kertaa viikossa
Hiekka-alueilla voi pelata mölkkyä,
jengaa ja muita rantapelejä

KOKOUSTA
JA JUHLI
BEACH CLUB
-TUNNELMISSA
TRIPLASSA

4
Rantatunnelmiin vievän äänen,
kuvan ja lämpötilan lisäksi tärkeä elementti on valo. Valaistus elää tarpeen
mukaan: kokoustajille kunnon valo,
rentoutumiseen tilanteeseen sopiva
tunnelmavalaistus.
Tapahtumatilaksi rakennettu
Surf Housen konseptiin kuuluu viihtyminen. Miikkulainen kavahtaa urheiluhallimaista meininkiä ja liputtaa
rantaelämään kuuluvan nautiskelun
puolesta.
Haave rantaklubista vaati paljon kehittelyä: voisiko keinotekoisiin aaltoihin
perustuvan konseptin ylipäätään tuoda
kylmiin maihin? Surf House Helsingille
oli onnenpotku, että Triplan alta löytyi
metrovarausta varten louhittu pysäkki.
Se on täydellinen arkitodellisuudesta
irrottautumiseen: paljon kuutioita ja
piilossa ulkoilmalta - ei ikkunoita, joista
harmaus tunkee tilaan.
Aitous on johtolankana kaikessa:
rannalla kasvaa oikeita palmuja ja sitä
peittää tropiikin rantojen vitivalkoinen,
äärimmäisen hieno hiekka.
– Ajattele miten ihana on astua
lämpimälle hiekalle paljain jaloin! Va-

SURF HOUSE
Surf House on tehty helpottamaan ikuista kaipuuta kesään.
Elämyksellinen tapahtumatila tarjoaa uniikit puitteet
tilaisuudelle, jonka aikana mieli karkaa kauas pois loskaisesta
kaupungista. Miltä kuulostavat juhlat kuuden tunnin mittaiseksi
venytetyssä auringonlaskussa?

H

elsingin Pasilassa on
oikotie onneen: Triplan
syvimmässä kohdassa
avautuu valtava tila,
jossa ensi alkuun päähuomion varastaa ”ikuinen aalto”. Surf
House on kuitenkin paljon muutakin
kuin surffarien lempipaikka, kertoo toimitusjohtaja Janne Miikkulainen.
– Rakensimme Triplan uumeniin
surffarielämäntapaa henkivän beach
club -kokonaisuuden. Olen rakentanut
Thaimaahan pari vastaavaa kohdetta.
Helsingissä meillä on paitsi hiekkaranta, keinoaallot ja rantaravintola,
myös näköalasauna ja kokoustilat, Miikkulainen kertoo.
Surf House hyödyntää edistyksellistä teknologiaa kaikessa: keinoaalto

rakentuu ikään kuin trampoliinin päällä
makaavan vesipatjan varaan. Kosteus
edellyttää huipputason ilmastointia.
Tunnelma syntyy seinän kokoisille näytöille heijastettavista rantamaisemista
ja oikeasta valaistuksesta. Taustaäänenä voi olla vaikka meren kohinaa.
Miikkulainen muutti kuutisen vuotta
sitten Suomeen asuttuaan 15 vuotta
palmujen alla. Vaikka Suomi tuntui
hyvältä, pimeys ja kylmyys tuntuivat
tylsiltä.
– Kaipasin paitsi lämpöä, myös
rentoa rantatunnelmaa. Tärkeintä Surf
Housen fiiliksen kannalta on varmasti
oikea lämpötila: + 27 astetta on juuri
oikea lämpötila fiilistellä sortseissa ja
varvastossuissa, ei liian viileä eikä liian
kuuma, Miikkulainen vinkkaa.

1. Surffausta voi
kokeilla itse tai
katsella muiden
suorituksia rantabaarista käsin.
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2. Rantabaarista
löytyy perusjuotavien lisäksi
myös näyttäviä
erikoiscocktaileja.
3. Surf House
Helsingissä voi
rentoutua aitojen
palmujen alla.
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litsimme hiekan huolella, ja
lämmitämme sen, jotta se
tuntuu juuri oikealta, Miikkulainen paljastaa.
Surf House on rakennettu
palvelemaan jopa 550 hengen
tapahtumatilana. Ison tilan lisäksi on
tarjolla kabinetti tilanteisiin, joissa kaivataan yksityisyyttä max 30 (??) hengen
seurueelle.
Autenttisen beach club -tunnelman
lisäksi haluttiin elementti, joka on
tärkeä suomalaisille: sauna.
– Meillä on katon rajassa näköalasauna, josta voi seurata koko tilan
tapahtumia.
Miikkulainen tietää monta hyvän
tapahtuman kaavaa. Surf Housessa voi
yhdistää kokoukseen saunan, syömisen
ja rantajuhlat. Surffaaminen on tietysti
aina mahdollista, tai jos oma seurue ei
siitä innostu, voi varata ammattilaisten
surf-show’n.
Kaikki tapahtumat toteutetaan korkealaatuisesti.
– Äänentoiston laatu jää usein tällaisissa kohteissa vähemmälle huomiolle,
mutta meillä on huippuammattilaisen
suunnittelema parasta mahdollista
laatua oleva äänentoisto, jossa voidaan
myös erotella ääntä; alakerrassa voi
kuulua musiikki, ylhäällä puhe.
Surf House toimii myös keikkapaikkana, joten vain taivas on rajana tilaisuuden ohjelman suunnittelussa.
– Meillä onnistuvat artistikeikat, ja
keikan voi järjestää ilman, että täytyy
tuoda koko PA-laitteisto. Se on etu
tapahtumajärjestäjälle, Miikkulainen
vinkkaa.
Beach clubin perusmoodissa paikassa soi aina musiikki. Kuvittele DJ
soittamaan rantabaarissa! Kun meneillään on bisnesseminaari, puheohjelman taustalle riittää aaltojen liplatus
ja kuva mereltä.
Screenien ja valojen yhteistyöllä
syntyvistä tunnelmista suosituin on
auringonlasku.
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- Keltaisen, oranssin ja punaisen sävyillä luomme auringonlaskun tunnelman etelästä. Se on muunneltavissa,
sen voi esimerkiksi hidastaa
kuuden tunnin mittaiseksi.
Tilan suurin etu on sen muuntautumiskyky. Vaikka kyseessä ei ole tyhjä tapahtumatila, muunneltavia elementtejä
ja mahdollisuuksia on runsaasti. Avainsanoina ovat ainutlaatuisuus ja monimuotoisuus. Pandemia-aikana erityiseksi
eduksi osoittautui iso ja korkea tila.
– Surffauslaitteiston takia ilmanvaihdon tehokkuus on kuin leikkaussalissa. Meillä on käynyt viimeisen 1,5
vuoden aikana kymmeniä tuhansia asiakkaita, mutta ei ole tullut ainuttakaan
tartuntaa, Miikkulainen kertoo.
Miikkulainen on nähnyt uudestaan
ja uudestaan, miten kauas Pasilasta
Surf Housessa voi päästä.
– Ihmiset kokevat olevansa pienellä
ulkomaanmatkalla. Kun vietät illan
meillä, tuntuu että olet jossain ihan
muualla kuin Pasilassa. Luomme vahvan
fiiliksen, että olet jossain muualla ilman
ripaustakaan teennäisyyttä. Tuntemus
siitä, että olet biitsillä, on vahva. Surffaus
on lisäelementti osana ikuista kesää!
Lähtiessä hissi vie todellisuuteen, Janne
Miikkulainen toteaa.
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4. Seitsemän
metrin korkeudessa sijaitseva
näköalasauna on
yksi Surf Housen
erikoisuuksista.
5. Vitivalkoinen
lämmitetty
hiekka luo
autenttista rantatunnelmaa.
6. Näyttävä
surffishow on
yksi suosituimpia
ohjelmanumeroita yritystilaisuuksissa.

www.surfhousehelsinki.com
tapahtumat@surfhousehelsinki.com
040 025 2949

SURF HOUSE
1 080 neliötä kahdessa kerroksessa
tehokas ilmanvaihtojärjestelmä
maksimiasiakasmäärä 550 hlöä
pöytäpaikka, noin 250–300 hlöä
äänieristetty kokoustila 30 hengelle
näköalasauna 12 hengelle
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Use on the company’s
own media channels

Published
in Evento
magazine
Posting
in a
partner blog
Excerpt
on Facebook

Use as
a brochure

Special solutions
A card, A4-sized insert, brochure, price list, customer magazine or
sample. Loose, bound, glued or foiled. We can do it all!
What else? Cover surfaces, additional surfaces, cover flap, specific
placements, an advert with a tail - the possibilities are endless!

Popular, regularly published themed newsletter

A partner blog, banner, podcast and vlog on Evento’s website
as well as social media and newsletter posts open a host of
new possibilities. Incisive and topical content published wherever
the customers are.

Evento Offers is a precisely targeted advertising channel,
which brings together special offers, ideas and reminders
suitable for a specific timeframe. Evento Offers is an enjoyably
concise info package for its readers, and its themes make it
especially effective for advertisers.

The BtoB pages are a regular feature of Evento. An advertisement
in the directory ensures that information about your company
will appear in every issue throughout the year. Sizes starting
at 90 x 40 mm, price 1,600 €/year.

Book specialised solutions
and specific placements
well in advance!

• Published on Tuesday and re-released
on Thursday.
• 35,000 recipients/letter.
• The newsletters are themed and also
written specifically to suit a given topic
(theme introduction, leading to an idea,
inspiring thoughts, etc.).
• Price 850 € + VAT/letter.
• 4–6 advertisement spaces/letter.

Note!

Spaces
fill up
quickly.

