Mediakortti 2021 TurvaMarkkinat
SISÄLTÄÄ
MERKITTÄVIÄ

UUSIA
ETUJA

TurvaMarkkinat-palsta ja TurvaMarkkinoihin liittyvät uudenlaiset
sähköisten alustojemme plus- sekä extra-plus-edut
Turvallisuus & Riskienhallinta -lehti on arvostettu asiantuntijalehti ja hyötylehti, joka ilmestyy 6
kertaa vuodessa. Innolink Research oy:n mukaan 90 % lukijoista on tyytyväisiä lehteen. 93 %
säilyttää kaikki ilmestyvät lehdet tai laittaa lehden kiertoon työpaikallaan. 85 % lukijoista on
mukana turvallisuushankintojen päätöstenteossa.
• vuodessa yli 40.000 eri lukijaa *
• keskimäärin yhtä lehteä lukee 13.500–15.000 lukijaa
• keskimääräinen painos 5.500 kappaletta
* katso extrajakelut

TurvaMarkkinat on lehden sisällä oleva oma palsta, niin kutsutut keltaiset sivut. Palsta on
suunnattu ennen kaikkea pienemmille mainoksille. Vuonna 2021 tarjoamme TurvaMarkkinatmainostajillemme myös täysin uudenlaista plus- sekä extra-plus-näkyvyyttä sähköisillä
alustoillamme.
Tarjoamme 3 erilaista mainostajapakettia, joihin sisältyy printtilehden lisäksi bannereita
www.turvallisuus.com -sivustolla ja bannereita lehden sähköisessä uutiskirjeessä, jonka jakelu
on noin 4.500:n turvallisuuden parissa työtätekevän henkilökohtaiset sähköpostit.

Kolme mainostajapakettia
1. Turvamarkkinat -peruspaketti
2. Turvamarkkinat Plus -paketti
3. Turvamarkkinat Extra Plus -paketti

1. Turvamarkkinat -peruspaketti sisältää mainokset kolmessa vuonna 2021 ilmestyvässä
printtilehdessä. Asiakas saa itse valita lehdet.

Mainoksen koko ja kokonaishinta peruspaketille
1/4 sivu
1/8 sivu
1/16 sivu

leveys 90 x korkeus 120 mm
leveys 90 x korkeus 58 mm
leveys 43 x korkeus 58 mm

kokonaishinta
kokonaishinta
kokonaishinta

1400 €
800 €
400 €

Kolmen lehden lukijoiden arvioitu kokonaismäärä on yli 20.000 eri lukijaa.*

2. TurvaMarkkinat Plus -paketti sisältää mainokset neljässä vuonna 2021 ilmestyvässä
printtilehdessä. Asiakas saa itse valita lehdet. Kaupan päälle plussana mainostaja saa ilmaiseksi
Pylväs-bannerin yhden kuukauden ajaksi verkkosivuilla www.turvallisuus.com (bannerin arvo
400 €). Asiakas saa itse valita kuukauden. (Pylväs-banneri-paikkaan voi tutustua klikkaamalla
edellä olevaa sinistä Pylväs-banneri-sanaa, Pylväs-bannerit ovat sivuston oikealla reunalla)

Mainoksen koko printtilehdessä ja kokonaishinta Plus-paketille
Pylväs-bannerin koko on korkeus 400 px x leveys 120 px
1/4 sivu
1/8 sivu
1/16 sivu

leveys 90 x korkeus 120 mm
leveys 90 x korkeus 58 mm
leveys 43 x korkeus 58 mm

kokonaishinta
kokonaishinta
kokonaishinta

1600 €
1000 €
600 €

Neljän lehden lukijoiden arvioitu kokonaismäärä on yli 25.000 eri lukijaa * Lisäksi banneri
näkyy arviolta useammalle tuhannelle www.turvalllisuus.co -sivustolla kävijälle.

3. TurvaMarkkinat Extra Plus -paketti sisältää mainokset kuudessa eli jokaisessa
vuonna 2021 ilmestyvässä printtilehdessä. Asiakas saa itse valita lehdet.
Kaupan päälle asiakas saa kaksi ilmaista extra-plus-etua, joiden yhteenlaskettu arvo on 740 €.
Mainostaja saa ilmaiseksi Pylväs-bannerin (katso bannerin paikka yläpuolelta kohta 2
TurvaMarkkinat Plus -paketti) yhden kuukauden ajaksi verkkosivuilla www.turvallisuus.com
(bannerin arvo 400 €). Asiakas saa itse valita kuukauden.

Toinen extra-plus-etu on, että asiakas saa kaupan päälle ilmaiseksi Taulu-banneripaikan
turvallisuuden sähköisessä uutiskirjeessämme (bannerin arvo 340 €). Sähköisen uutiskirjeen jakelu
on noin 4.500:n turvallisuustyötä tekevän henkilökohtainen sähköposti. Asiakas saa itse valita,
minkä kuukauden uutiskirjeeseen bannerin haluaa laittaa (uutiskirjeitä ei ilmesty joka kuukausi).
Taulu-banneriin uutiskirjeessämme voi tutustua esimerkiksi uutiskirjeestämme 4/2020. Klikkaa
tästä. Esimerkki Taulu-bannerista on noin puolessa valin uutiskirjettämme, jossa Careeria
mainostaa turvallisuusvalvojan erikoisammattitutkintoa.

Mainoksen koko printtilehdessä ja kokonaishinta Extra Plus -paketille
Pylväs-bannerin koko on korkeus 400 px x leveys 120 px
Taulu-bannerin koko 270 x 270 px
1/4 sivu
1/8 sivu
1/16 sivu

leveys 90 x korkeus 120 mm
leveys 90 x korkeus 58 mm
leveys 43 x korkeus 58 mm

kokonaishinta
kokonaishinta
kokonaishinta

1950 €
1400 €
900 €

Kuuden lehden lukijoiden arvioitu kokonaismäärä on yli 40.000 eri lukijaa * Lisäksi banneri
näkyy arviolta useammalle tuhannelle www.turvalllisuus.co -sivustolla kävijälle. Lisäksi
sähköinen uutiskirje toimitetaan 4.500:lle turvallisuuden parissa työtä tekevälle henkilölle.
Kaikkiin hintoihin lisätään voimassa oleva alv

* ILMESTYMISAJAT JA YLIMÄÄRÄISET JAKELUT
Jokaisella ilmestyvällä lehdellä on tilaajapohjaisen jakelunsa lisäksi ylimääräisiä extrajakeluita,
joilla lehti tekee turvallisuusratkaisuja tunnetuksi uusille kohderyhmille.
Tärkeää taustatietoa ylimääräisistä jakeluista:
Finnsecurity ry:n Turvallisuusalan suhdanneraporttien mukaan turvallisuusalan yritysten
tärkeimmät asiakaskohderyhmät ovat valtio, kunnat, rakennusala ja teollisuus. Siten nämä
toimialat huomioidaan huolella myös Turvallisuus & Riskienhallinta -lehden vuoden 2021
ylimääräisissä extrajakeluissa.
Lehti 1/2021
ilmestyy 1.3, aineistopäivä 14.2., varauspäivä 8.2.
Extrajakelu: Suurten yritysten ja rakennusalan turvallisuuspäälliköt. Lisäksi kuntien
kiinteistöpäälliköt ja -johtajat. Lisäksi ammatti-isännöitsijät ja kiinteistöyhtiöiden toimitilajohtajat.
Lehti 2/2021
ilmestyy 30.4, aineistopäivä 15.4., varauspäivä 9.4.
Extrajakelu: Eurosafety 2021 -messut 18.-20.5., Tampereen Messu- ja Urheilukeskus
Lehti on Tampereen Messujen mediayhteistyökumppani

Muu extrajakelu: Suurten teollisuusyritysten laatu-, ympäristö- ja työturvallisuuspäälliköt, sekä
suurten teollisuusyritysten it- ja kiinteistöpäälliköt.
Lehti 3/2021
ilmestyy 17.6, aineistopäivä 21.5., varauspäivä 16.5.
Extrajakelu: viranomaiset valtiolla: poliisilaitosten päälliköt ja apulaispoliisipäälliköt, sekä poliisin
it-päälliköt ja -johtajat, Rajavartiolaitoksen toimipisteiden päälliköt ja it-päälliköt, Tullin
toimipisteiden päälliköt ja it-päälliköt, vankiloiden johtajat ja apulaisjohtajat. Lisäksi suurten ja
keskisuurten kauppakeskusten johtajat sekä kauppaketjujen turvallisuusjohto.
Lehti 4/2021
ilmestyy 20.9., aineistopäivä 27.8., varauspäivä 20.8.
Extrajakelu: FinnSec- ja Turvallisuus 2021 -messut 6.-7.10., Messukeskus, Helsinki
Lehti on FinnSec-messujen virallinen mediayhteistyökumppani
Extrajakelu: prosessi-, kemian-, kaivos- ja elintarviketeollisuuden turvallisuus-/
työturvallisuuspäälliköt ja kiinteistöpäälliköt. Lisäksi: kaupunkien ja kuntien
terveydenhuoltosektorin ja hoitolaitosten turvallisuuspäälliköt ja kiinteistöpäälliköt

Lehti 5/2021
ilmestyy 1.11., aineistopäivä 13.10., varauspäivä 7.10.
Extrajakelu: elektroniikka- ja sähköteollisuuden sähkö-, tele- ja turvallisuussuunnittelijat, sekä
energia-, sähkö- ja telealan hankintapäättäjät. Lisäksi: kuntien ja kaupunkien hankintayksiköiden
päälliköt, it-päälliköt ja kiinteistöpäälliköt.
Lehti 6/2021
Ilmestyy 15.12, aineistopäivä 26.11, varauspäivä 19.11.
Extrajakelu: pienten ja keskisuurten yritysten toimitusjohtajat, kiinteistöpäälliköt ja it-päälliköt,
ammattikorkeakoulujen ja ammattioppilaitosten rehtorit ja turvallisuuspäälliköt. Lisäksi: Suurten
yritysten tietoturvapäälliköt.
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