2022 Mediakortti printti- ja digilehti…

.

Arvostettu asiantuntija ja auktoriteetti, jota todella luetaan

Ratkaisukeskeistä hyötytietoa
6 kertaa vuodessa

• vuodessa yli 40.000 eri lukijaa *
• keskimäärin yhtä lehteä lukee 13.500–15.000 lukijaa
• yli 95 % lukee lehteä kaksi kertaa ja 74 % lukee lehteä useamman
kuin kaksi kertaa
• noin 40 % lukee lehteä yli tunnista jopa yli kolmeen tuntia
• 45 % lukee lehteä vähintään puolesta tunnista tuntiin
• keskimääräinen painos per lehti vuonna 2022
noin 5.500 kappaletta
* katso ylimääräiset jakelut

Vuonna 2021 ilmestyneiden lehtien kansikuvia

Hankintapäättäjien suosima asiantuntijalehti *
Turvallisuus- ja riskienhallinta-alan johtavalla ammatti- ja asiantuntijalehdellä
tavoitat yritysten, yhdistysten sekä kuntien ja valtion laitosten
turvallisuushankinnoista päättävät henkilöt sekä turvallisuus-, kiinteistö- ja
it-asiantuntijat, joita on muutoin käytännössä lähes mahdoton tavoittaa yhdellä
kertaa.

MITÄ MIELTÄ LUKIJAT OVAT LEHDESTÄ? *………

85 % lukijoista on mukana

turvallisuushankintojen päätöstenteoissa
itsenäisinä päättäjinä tai osana päätöstentekotiimiä.

KEITÄ LUKIJAT OVAT?
34 % asiantuntijoita,
28 % päälliköitä
14 % johtajia
9 % yrittäjiä
7 % toimihenkilöitä
8 % muita
Lukijat ovat pääsääntöisesti turvallisuus- / riskienhallintapäälliköitä, -johtajia ja
-asiantuntijoita, kiinteistöpäälliköitä ja -johtajia, it-ammattilaisia, tieto- ja
kyberturvallisuuspäälliköitä ja -johtajia, yrittäjiä, toimihenkilöitä, viranomaisia
kunnissa ja valtiolla, sekä opiskelijoita.

LUKIJOIDEN NÄKEMYS MAINOKSIIN
83 % arvioi, että mainokset vaikuttavat hankintapäätöksiin
47 % kertoo, että mainokset saavat heidät etsimään tuotteista ja palveluista
lisätietoa
* Innolink Research oy

PAINOS- JA LUKIJAMÄÄRÄT
Vuonna 2022 keskimääräinen painos on 5.500 kappaletta (messujakeluissa

suurempi painos).

Keskimäärin vähintään 2,5 lukijaa yhdellä lehdellä.
Keskimäärin yhdellä lehdellä on 13.500 –15.000 lukijaa (lehtikierroissa ja

kahvihuoneissa yhdellä lehdellä saattaa kuitenkin olla jopa kymmeniä lukijoita).

MIHIN ORGANISAATIOTURVALLISUUDEN
KYMMENEEN OSA-ALUEESEEN
LEHTI KESKITTYY?
1. Turvallisuusteknologiaan ja -palveluihin
2. Riskienhallintaan
3. Tieto- ja kyberturvallisuuteen, tietosuojaan
4. Palontorjuntaan, palontorjuntatekniikkaan ja pelastamiseen
5. Työturvallisuuteen
6. Turvallisuuskoulutukseen
7. Turvallisuuteen liittyviin määräyksiin ja lainsäädäntöön
8. Tutkimuksiin ja hankkeisiin
9. Uutisiin
10. Turvallisuusinnovaatioihin ja -tapahtumiin

LEHDEN YLIMÄÄRÄISET JAKELUT
VUONNA 2022
Jokaisella ilmestyvällä lehdellä on tilaajapohjaisen jakelunsa lisäksi
ylimääräisiä kohdennettuja jakeluita, joilla lehti tekee turvallisuusratkaisuja
tunnetuksi uusille kohderyhmille.

Tärkeää taustatietoa ylimääräisistä jakeluista:
Finnsecurity ry:n ja Turvaurakoitsijat ry:n suhdanneraportin 2021 mukaan
turvallisuusalan yritysten tärkeimmät asiakaskohderyhmät ovat valtio, kunnat,
rakennusala ja teollisuus. Siten nämä neljä toimialaa huomioidaan erityisesti
myös Turvallisuus & Riskienhallinta -lehden vuoden 2022 ylimääräisissä
jakeluissa. Suhdanneraportin mukaan noin 80 prosenttia turvallisuusalan
yrityksistä näkee, että yleiset suhdanne- ja kysyntänäkymät alan yrityksille
paranevat vuoden 2022 aikana – toisin sanoen myynnin ja kysynnän kasvuun
uskotaan vahvasti.

Lehden ilmestymiset, aineisto- ja varauspäivät
Lehti 1/2022

ilmestyy 1.3, aineistopäivä 11.2., varauspäivä 7.2.

Ylimääräinen jakelu: Suurten yritysten ja rakennusteollisuuden

turvallisuuspäälliköt, kuntien kiinteistöpäälliköt ja -johtajat, sekä ammattiisännöitsijät ja kiinteistöyhtiöiden toimitilajohtajat.

Lehti 2/2022

ilmestyy 29.4, aineistopäivä 13.4., varauspäivä 8.4.

Ylimääräinen jakelu: Viranomaiset valtiolla: poliisilaitosten päälliköt ja

apulaispoliisipäälliköt, Rajavartiolaitoksen toimipisteiden päälliköt ja it-päälliköt,
Tullin toimipisteiden päälliköt ja it-päälliköt, vankiloiden johtajat, suurten ja
keskisuurten kauppakeskusten johtajat sekä suurimpien kauppaliikkeitten
(Prismakeskukset ja Citymarketit) kauppiaat.

Lehti 3/2022

ilmestyy 17.6, aineistopäivä 23.5., varauspäivä 18.5.

Ylimääräinen jakelu: Kuntien turvallisuusvastaavat ja hankintapäättäjät, sekä

yliopistojen, ammattikorkeakoulujen, lukioiden ja ammattioppilaitosten rehtorit ja
turvallisuustyöryhmät.

Lehti 4/2022 ylimääräiset jakelut KAKSILLA eri
turvallisuusmessuilla!
ilmestyy 5.9., aineistopäivä 15.8., varauspäivä 8.8.

Ylimääräinen jakelu: EuroSafety 2022 -messut 13.–15.9.2022 Tampereen
Messu- ja Urheilukeskus ja Kokonaisturvallisuus 2022 -messut 7.–8.10.2022
Tampereen Messu- ja Urheilukeskus *

*Turvallisuus & Riskienhallinta -lehti on jo yli 20 vuoden ajan ollut

Tampereen Messujen mediayhteistyökumppani liittyen turvallisuusalan messuihin.

Messujakelujen lisäksi ylimääräinen jakelu: kaupunkien, kuntien ja
suurteollisuuden EHQS-päälliköt.

Lehti 5/2022

ilmestyy 1.11., aineistopäivä 13.10., varauspäivä 7.10.

Ylimääräinen jakelu: elektroniikka- ja sähköteollisuuden sähkö-, tele- ja

turvallisuussuunnittelijat, sekä energia-, sähkö- ja telealan hankintapäättäjät, sekä
keskisuuret ja suuret korjausrakennusyritykset.

Lehti 6/2022

Ilmestyy 20.12, aineistopäivä 28.11, varauspäivä 22.11.

Extrajakelu: pienempien ja keskisuurten yritysten toimitusjohtajat,
kiinteistöpäälliköt ja it-päälliköt, sekä suurten yritysten tieto- ja
kyberturvapäälliköt.

MAINOKSET, HINNAT JA MILLIMETRITIEDOT
Seuraavalla sivulla olevat suuremmat millimetritiedot tarkoittavat, että mainos
ulottuu sivun laidasta laitaan, siis sivun ulkoreunoihin asti. Pienemmät
millimetritiedot tarkoittavat, että mainoksen ympärille jää lehden sivulla oleva

luonnollinen valkoinen sivumarginaali. Suosittelemme pienempien millimetrien
käyttämistä, jotta mainoksesta ei painokoneissa leikkaannu sanoja tai kuvia pois.
Mainokselle on jätettävä 4:mm leikkuuvarat. Lisäksi mainoksessa olevaa tekstiä,
kuvia ja logoja ei tule laittaa 15 millimetriä lähemmäs leikkuuvaramerkintöjä.

Koko

Millimetriä

Hinta

2x1 aukeama

400 x 270 tai 420 x 297

3590 €

1/1 2. ja 3. kannet

184 x 270 tai 210 x 297

2790 €

1/1 takakansi

210 x 297

2950 €

1/1 sivu

184 x 270 tai 210 x 297

2590 €

1/1 advertoriaali *

184 x 270

2590 €

½ sivu, vaaka

184 x 135 tai 210 x 148

1770 €

½ sivu, pysty

90 x 270 tai 102 x 297

1770 €

¼ ”postikortti”

90 x 135 tai 105 x 148

1350 €

¼ ”pysty- tai alasoiro” 184 x 65 tai 210 x 74

1350 €

Liitteet, maksimi koko 184 x 270

0,47 € / kpl

Tärkeää! Takakannen yläosaan on jätettävä 30 mm valkoista tyhjää tilaa lehden
osoitetulostusta varten

Kaikkiin hintoihin lisätään voimassa oleva alv.
Kysy sarja-alennuksista 2:ssa tai useammassa lehdessä!
* Advertoriaali tarkoittaa mainosta, joka on kirjoitettu ”artikkelimuotoon”.
Avustamme tarvittaessa advertoriaalin kirjoittamisessa ja graafisessa
suunnittelussa, pyydä tarjous! Advertoriaalin koko voi olla myös muu koko kuin
yksi sivu.

Lehden tekniset tiedot
Koko: A4, linjatiheys: 60 l / cm, liimasidottu, painomenetelmä: offset,
paperi: 90 g Novapress Silk, kannet LumiArt 170

Aineistotoimitukset
Aineistotoimitukset paula.koskivirta@turvallisuus.com
Aineistomuoto: painovalmis pdf, kuvien resoluutiosuositus 300 dpi

Kustantaja ja mediamainonnan yhteystiedot
Turvallisuuden ja Riskienhallinnan (T&RH) Tietopalvelu oy
y-tunnus 2125156-2
PL 44
01601 Vantaa
Finland
Kia Kangas 040 843 9595, kia.kangas@turvallisuus.com
Timo Lahtinen 050 594 2718, timo.lahtinen@turvallisuus.com
Paula Koskivirta 040 584 0212, paula.koskivirta@turvallisuus.com

