Turvallisuusalan sähköiset
e-Uutiset voit lukea pc:ltä,
läppäriltä, tabletilta tai
kännykästä.
Jo 52 prosenttia lukee
Turvallisuusalan e-Uutiset
suoraan kännykästään.
Uutiset ovat tyypillisesti
hyvin suosittuja ja
kiinnostavat lukijoita
kaikissa ikäryhmissä!

Turvallisuusalan sähköiset
e-Uutiset
Kätevä tapa tavoittaa nopeasti tuhannet
turvallisuustyötä tekevät ihmiset!
Turvallisuus & Riskienhallinta -lehden tuottamat Turvallisuusalan sähköiset
e-Uutiset ilmestyvät kuusi kertaa vuodessa. e-Uutisissa voit toteuttaa
mainontaasi sähköpostin suurjakeluna noin 4.500:lle turvallisuuden ja
riskienhallinnan ammattilaiselle, asiantuntijalle ja päättäjälle.
Näitä turvallisuusihmisiä et voi tavoittaa millään muulla tavoin
yhtä suurena joukkona samalla kertaa!
e-Uutisten suomia mainostamisen mahdollisuuksia voit
hyödyntää kahdella eri tavalla tai näiden kahden tavan yhdistämisellä.
Tapa yksi:
Voit laittaa bannerin e-Uutisten saateosaan, eli niin kutsuttuun teaser-osaan.
Se on lyhyt, vain joidenkin lauseiden mittainen johdatusteksti itse uutiseen.
Teaser-osa on se osa e-Uutisia, joka saapuu suoraan lukijan sähköpostiin.

UUTTA!
Voit laittaa vuonna
2018 ensimmäisen
kerran teaserissa
olevan bannerisi
viereen lyhyen,
maksimissaan 230
merkin mittaisen
tekstin tukemaan
bannerin klikkausta
tai voit kertoa
lyhyesti vaikka
liiketoiminnastasi!

Kun lukija klikkaa teaser-osassa olevaa asiakkaan banneria, lukija päätyy
välittömästi asiakkaan verkkosivustolle.
Tapa kaksi:
Voit laittaa perinteisen mainoksen varsinaisiin e-Uutisiin. Varsinaiset
e-Uutiset ovat noin 10-sivua sisältävä A4-kokoinen pdf-tiedosto.
Lukijat ”koukutetaan” teaserin avulla avaamaan pdf. Voit käydä tutustumassa
aiemmin ilmestyneiden e-Uutisten pdf-tiedostoihin osoitteessa
www.turvallisuus.com/euutiset/euutisten-arkisto
Pdf:ssä e-Uutiset aukeavat lyhentämättöminä.

Katso hinnat ja koot
seuraavalta sivulta

KOOT JA HINNAT
Bannerit teaserissa:

e-Uutisten
ilmestymisaikataulu
2018

Maxi

Suorakulma

Boxi

Neliö

Banneri Maxi, koko L 560 x K 200 px, hinta 470 €
Banneri Neliö koko L 270 x K 270 px, hinta 390 €
Banneri Suorakulma, koko L 270 x K 160 px, hinta 355 €
Banneri Boxi, koko L 160 x K160 px, hinta 290 €
L=leveys, K=korkeus

Numero Ilmestyy Aineistoviikolla päivä
1/2018
2/2018
3/2018
4/2018
5/2018
6/2018

5
14
22
31
39
48

25.1.
3.4.
23.5.
25.7.
21.9.
23.11.

Aineisto-osoite:
paula.koskivirta@turvallisuus.com

Mainokset e-Uutisten pdf-tiedostossa:
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Turvallisuus
& Riskienhallinta -lehti
Kustantaja
Turvallisuuden ja Riskienhallinnan
(T&RH) Tietopalvelu Oy
Business Center Colosseum,
Rajatorpantie 8, PL 44, 01600 Vantaa

1/2

Myynti
Kia Kangas
puhelin 040 843 9595
kia.kangas@turvallisuus.com
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1/1, koko sivu, L 184 x K 270 mm tai L 210 x 297 mm, hinta 470 €
1/2, puolikas sivu, vaaka L 184 x K 135 mm tai L 210 x K 246 mm, hinta 370 €
1/2, puolikas sivu, pysty L 90 x K 270 mm tai L102 x 297 mm, hinta 370 €
1/4, alareuna, L 184 x K 65 mm tai L 210 x 74 mm, hinta 270 €
1/4, ”postikortti”, L 90 x K 135 mm tai L 105 x 74 mm, hinta 270 €
L=leveys, K=korkeus
Pienempi millimetrikoko tarkoittaa, että asiakkaan mainoksen ympärille
jätetään valkoiset kehykset eli sivujen marginaalit.
Kaikkiin hintoihin lisätään alv 24 %

Timo Lahtinen
puhelin 050 594 2718
timo.lahtinen@turvallisuus.com
Paula Koskivirta
puhelin 040 584 0212
paula.koskivirta@turvallisuus.com

www.turvallisuus.com

