MEDIAKORTTI 2020

Erittäin luettu asiantuntijalehti

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

LUKIJAT*

34 % asiantuntijoita
28 % päälliköitä
14 % johtajia
9 % yrittäjiä
7 % toimihenkilöitä
8 % muita

85%

lukijoista on mukana
turvallisuushankintojen
päätöstenteoissa itsenäisinä
päättäjinä tai osana
päätöstentekotiimiä.

Lukijat ovat pääsääntöisesti turvallisuus- /riskienhallintapäälliköitä, -johtajia ja -asiantuntijoita,
kiinteistöpäälliköitä ja -johtajia, tietotekniikan ammattilaisia, tieto- ja kyberturvallisuuspäälliköitä ja
-johtajia, pk-yrittäjiä, toimihenkilöitä, opiskelijoita, sekä viranomaisia kunnissa ja valtiolla.

LUKIJOIDEN NÄKEMYS LEHTEEN

90 % melko tai erittäin tyytyväisiä lehteen
93 % säilyttää kaikki ilmestyvät lehdet, kiinnostavimmat lehdet tai
laittaa lehden työpaikallaan kiertoon
74 % palaa lehden ääreen useamman kerran

LUKIJOIDEN NÄKEMYS MAINOKSIIN

83 % arvioi, että mainokset vaikuttavat jonkin verran, melko paljon tai
erittäin paljon hankintapäätöksiin
47 % kertoo, että mainokset saavat heidät etsimään laitteista ja palveluista lisätietoa
* Innolink Research Oy

PAINOS- JA LUKIJAMÄÄRÄT

5 400 kappaletta, keskimääräinen painos
(messujakeluissa merkittävästi suurempi painos)
2,5 lukijaa keskimäärin yhdellä lehdellä
(organisaatioiden lehtikierroissa yhdellä lehdellä saattaa kuitenkin olla jopa kymmeniä lukijoita)
14 000 lukijaa, kokonaisarvio

Mihin 10 osa-alueeseen
lehden sisältö keskittyy?
1. Turvallisuusteknologiaan ja -palveluihin
2. Riskienhallintaan
3. Tieto- ja kyberturvallisuuteen sekä 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

Lehti tarjoaa neljä erilaista
mahdollisuutta mainostaa
1. Mainokset painetussa printtilehdessä
2. Bannerit lehden sähköisessä Turvallisuusuutiskirjeessä,
jonka tilaajamäärä on noin 4 800
3. Bannerit ja videot lehden verkkosivuilla
www.turvallisuus.com.
4. Yritysesittelyt asiakkaan itsensä kertomana,
sekä asiakkaiden haluamat tuotteidensa ja
palveluidensa hakusanat turvallisuustiedon
hakemistoissa (portaali) lehden verkkosivuilla
www.turvallisuus.com

Lehden ylimääräiset jakelut, mainosten
varaus- ja aineistopäivät vuonna 2020
Jokaisella ilmestyvällä lehdellä on tilaajapohjaisen jakelunsa lisäksi ylimääräisiä extrajakeluita,
joilla lehti tekee turvallisuusratkaisuja tunnetuksi uusille kohderyhmille.
Tärkeää taustatietoa ylimääräisistä jakeluista: Finnsecurity ry:n vuoden 2019 Turvallisuusalan
suhdanneraportin mukaan turvallisuusalan yritysten tärkeimmät asiakaskohderyhmät ovat valtio,
kunnat, rakennusala ja teollisuus. Siten nämä toimialat huomioidaan huolella myös Turvallisuus &
Riskienhallinta -lehden vuoden 2020 ylimääräisissä extrajakeluissa.

Lehti 1/2020
ilmestyy 28.2, varauspäivä 7.2., aineistopäivä 13.2.
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.

Lehti 2/2020
ilmestyy 24.4, varauspäivä 3.4., aineistopäivä 8.4.
Lehden sisällön painopiste tulee olemaan muun muassa kiinteistöjen ja teollisuuden turvallisuusratkaisujen, turvallisuusjohtamisen ja turvallisuusosaamisen artikkeleissa.
Extrajakelu: Pohjoinen teollisuus -messut*, Oulu 6–7.5.2020
*Pohjoinen teollisuus -messut Oulussa ovat suuren suosion saanut tapahtuma, joka kokoaa yhteen eteläisen ja pohjoisemman Suomen osaajat, eräänlaisena ”risteys- ja kohtaamispaikkana”.
Messuhalli on jo useana vuonna ollut loppuunmyyty. Edellisillä messuilla vuonna 2018 näytteilleasettajia oli 345, ja tapahtumassa vieraili yli 4 100 kävijää. Uutta: Turvallisuus & Riskienhallinta
-lehti on ensimmäistä kertaa jaossa messujen ammattimedioiden jakopisteissä hallin
sisääntuloaulassa.
Muu extrajakelu: Suurten teollisuusyritysten laatu-, ympäristö- ja työturvallisuuspäälliköt,
sekä suurten teollisuusyritysten it- ja kiinteistöpäälliköt.

Lehti 3/2020
ilmestyy 15.6, varauspäivä 26.5, aineistopäivä 1.6.
Extrajakelu: rakennusalan laatu-, ympäristö-, turvallisuus- ja työturvallisuuspäälliköt.
Lisäksi kuntien kiinteistöpäälliköt ja -johtajat. Lisäksi ammatti-isännöitsijät ja
kiinteistöyhtiöiden toimitilajohtajat.

Lehti 4/2020
ilmestyy 1.9., varauspäivä 10.8., aineistopäivä 14.8.
Lehti on Tampereen Messujen yhteistyömedia EuroSafety-messuilla* 8.-10.9.2020,
Tampereen Messu- ja Urheilukeskus
*EuroSafety -messut Tampereella ovat vakiinnuttaneet paikkansa maamme eturivin työturvallisuuden,
työhyvinvoinnin ja niihin liittyvän teknologian kärkitapahtumana. Edellisillä vuoden 2018
EuroSafety-messuilla ja samaan aikaan pidetyillä rinnakkaistapahtumilla oli 360 näytteilleasettaja ja
yli 9 500 messuvierasta. Vuonna 2020 EuroSafetyn kanssa samaan aikaan pidetään Työhyvinvointi-,
Logistiikka- ja Elintarvikemessut, jotka kaikki tukevat toisiaan. Turvallisuus & Riskienhallinta -lehti
on jaossa hallien sisääntuloaulassa ja omalla standilla.

Muu extrajakelu: prosessi-, kemian-, kaivos- ja elintarviketeollisuuden turvallisuus-/
työturvallisuuspäälliköt ja kiinteistöpäälliköt. Lisäksi: kaupunkien ja kuntien
terveydenhuoltosektorin ja hoitolaitosten turvallisuuspäälliköt / -johtajat.

Lehti 5/2020
ilmestyy 29.10., varauspäivä 7.10., aineistopäivä 13.10.
Extrajakelu: elektroniikka- ja sähköteollisuuden sähkö-, tele- ja turvallisuussuunnittelijat,
sekä energia-, sähkö- ja telealan hankintapäättäjät. Lisäksi: kaupunkien hankintayksiköiden
päälliköt, it-päälliköt ja kiinteistöpäälliköt.

Lehti 6/2020
Ilmestyy 17.12, varauspäivä 24.11, aineistopäivä 30.11.
Ekstrajakelu: pienten ja keskisuurten yritysten toimitusjohtajat, kiinteistöpäälliköt ja it-päälliköt,
ammattikorkeakoulujen ja ammattioppilaitosten rehtorit ja turvallisuustiimit.

Turvamarkkinat

Lehden edullinen TurvaMarkkinat -palsta
KOKO		
1/4 sivu
1/8 sivu
1/16 sivu

MILLIMETRIÄ			
leveys 90 x korkeus 120
leveys 90 x korkeus 58
leveys 43 x korkeus 58		

HINTA
870 e
460 e
310 e

Kysy sarja-alennuksista 2:ssa tai useammassa lehdessä.
Hintoihin lisätään voimassa oleva alv.

Lehden mainokset, hinnat ja millimetritiedot
Lehden koko on A4, ja lehti on liimasidottu. Lehti painetaan hyvälaatuiselle
90-grammaiselle Nova Silk Press -paperille. Kansiarkki on LumiArt 170 g -paperia.
Alapuolella 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. Mikäli mainostaja kuitenkin haluaa ulottaa mainoksensa sivun reunasta reunaan,
mainokselle on jätettävä 4 mm leikkuuvarat. Lisäksi mainoksessa olevaa tekstiä, kuvia ja logoja ei tule
laittaa 15 millimetriä lähemmäs leikkuumerkintöjä.
KOKO			
2/1 aukeama 		
1/1 2. ja 3. kannet
1/1 takakansi
1/1 sivu 		
1/1 advertoriaali
1/2 sivu, vaaka
1/2 sivu, pysty
1/4 ”postikortti”
1/3 			
1/4 ”ala- tai yläsoiro”
Liitteet, max koko 1/1

MILLIMETRIÄ			HINTA
400 x 270 tai 420 x 297
3590 e
184 x 270 tai 210 x 297
2790 e
210 x 297 			
2950 e
184 x 270 tai 210 x 297		
2590 e
184 x 270 			
2590 e*
184 x 135 tai 210 x 148 		
1770 e
90 x 270 tai 102 x 297		
1770 e
90 x 135 tai 105 x 148 		
1350 e
60 x 270 tai 70 x 297		
1470 e
184 x 65 tai 210 x 74		
1350 e
184 x 270			
0,39 e/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!
*avustamme tarvittaessa advertoriaalin kirjoittamisessa, pyydä tarjous!
Advertoriaalin koko voi olla myös muu koko kuin yksi sivu.
Ilmoituskoot

Lehden tekniset tiedot

2/1

1/1

400 x 270 mm
(420 x 297 mm)

1/2

184 x 270 mm 90 x 270 mm
(210 x 297 mm) (102 x 297 mm)

1/3
1/2

1/4

1/4

184 x 135 mm 60 x 270 mm 184 x 65 mm 90 x 135 mm
(210 x 148 mm) (70 x 297 mm) (210 x 74 mm) (105 x 148 mm)

Koko A4
Linjatiheys 60 l / cm
Liimasidottu
Painomenetelmä offset
Paperi 90 g Novapress Silk,
kannet LumiArt 170 g

Sähköinen uutiskirje sähköpostijakeluna
Toimitetaan noin 4 800:lle turvallisuustyöntekijälle suoraan sähköpostiin
Ilmestymiset viisi kertaa vuonna 2020, helmikuun alussa viikko 6, huhtikuun alussa viikko
14, toukokuun lopulla viikko 22, syyskuun lopulla viikko 40, marraskuun puolivälissä viikko 46.
Turvallisuusasioihin keskittyvä uutiskirje sisältää noin 20 turvallisuusuutisen ajankohtaiskatsauksen.
Uutisten sekaan voi laittaa bannerimainoksia.
BANNERIPAIKAN NIMI
Maxi 			
Neliö 			
Taulu 			
Boxi 			

KOKO PIKSELIÄ
L 560 x K 200 		
L 270 x K 270 		
L 270 x K 160		
L 160 x K 160		

HINTA
450 €
380 €
340 €
270 €

(Maxi-banneri on koko uutiskirjeen leveyden mittainen)

HUOM! Mainostaja voi laittaa max 150 merkin mittaisen erillisen tekstin tukemaan
bannerin klikkausta. Teksti tulee uutiskirjeeseen bannerin välittömään läheisyyteen.
Kysy sarja-alennuksista 2:ssa tai useammassa e-Uutiskirjeessä!
Pyydä yhteyshenkilöäsi lähettämään sähköpostiisi malli uutiskirjeestä!
Hintoihin lisätään voimassa oleva alv.

Verkkosivut www.turvallisuus.com
Tuhansia kävijöitä kuukausittain, ja keskimäärin
noin 67 % kävijöistä on uusia kävijöitä.
BANNERIPAIKAN NIMI
KOKO PIKSELIÄ
HINTA KUUKAUDESSA
Paraati		
L 1000 x K 120		
650 €
(leveydeltään verkkosivujen kokoinen banneri sivustolla ylimpänä)
Panorama 		
L 1000 x K 70		
500 €
(leveydeltään verkkosivujen kokoinen banneri 2. ylimpänä)
Pylväs 		
L 120 x K 400		
400 €
(sivuston oikealla reunalla)
Banneria voi pitää näkyvillä kauemmin tai
lyhyemmän ajan kuin kuukauden, pyydä tarjous!
Hintoihin lisätään voimassa oleva alv.

Videot www.turvallisuus.com
Turvallisuus.netti.tv
Video 1 kk, 480 €

Jos haluat pitää videon näkyvillä kauemmin tai lyhyemmän ajan kuin kuukauden, pyydä tarjous!
Hintoihin lisätään voimassa oleva alv.

Portaalit eli hakemistot
www.turvallisuus.com -sivustolla

Yrityshakemistot

Yritys voi omin sanoin esitellä omaa toimintaansa.
Yritysesittely 60 € vuosi

Tuote- ja palveluhakemistot

Yritys saa itse päättää tuotteisiinsa ja palveluihinsa
liittyvät hakusanat, joita klikkaamalla turvallisuus.com
-sivustolla kävijä pääsee suoraan yrityksen omilla
kotisivuilla olevan kyseisen tuotteen tai palvelun kohdalle
lukemaan lisätietoa tuotteesta tai palvelusta.
5 tuotetta ja/tai palvelua 60 € vuosi
10 tuotetta ja/tai palvelua 120 € vuosi
15 tuotetta ja/tai palvelua 180 € vuosi
Tuotteiden ja palveluiden hinta on porrastettu 5 kpl:n ryhmiin
60 € vuodessa per 5 kpl. Mainostaja voi laittaa tuotteita ja/tai
palveluita haluamansa määrän. Kysy sarja-alennusta!
Hintoihin lisätään voimassa oleva alv.

Aineistotoimitukset

Aineistotoimitukset paula.koskivirta@turvallisuus.com
Printtilehti painovalmis pdf, kuvien resoluutiosuositus 300 dpi
Bannerit jpg, png, gif (animoitu)
Hakemistot teksti wordissa, yritysten logot png tai jpg

Kustantaja ja yhteystiedot

Turvallisuuden ja Riskienhallinnan Tietopalvelu Oy
y-tunnus 2125156-2
PL 44
01601 Vantaa

Mainosten myynti

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

