Mediakortti 2021, printtilehti ja sähköinen näköisversio

Erittäin luettu asiantuntijalehti

Ratkaisukeskeinen hyötylehti ja auktoriteetti
6 kertaa vuodessa
• vuodessa yli 40.000 eri lukijaa *
• keskimäärin yhtä lehteä lukee 13.500–15.000 lukijaa
• keskimääräinen painos 5.500 kappaletta
* katso extrajakelut

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.
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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, viranomaisia kunnissa ja valtiolla, sekä opiskelijoita

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 hankintapäätöksiin
47 % kertoo, että mainokset saavat heidät etsimään laitteista ja palveluista lisätietoa
* Innolink Research Oy

PAINOS- JA LUKIJAMÄÄRÄT
5.500 kappaletta, keskimääräinen painos
(messujakeluissa merkittävästi suurempi painos)
2,5 lukijaa, keskimäärin yhdellä lehdellä
13.500 –15.000 lukijaa, keskimäärin (lehtikierroissa ja kahvihuoneissa yhdellä lehdellä saattaa
kuitenkin olla jopa kymmeniä lukijoita)

MIHIN 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 EXTRAJAKELUT VUONNA 2021
Mainosten varaus- ja aineistopäivät
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.-10.5., 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.

MAINOKSET, HINNAT JA MILLIMETRITIEDOT
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.
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, max koko 5/6

184 x 270

0,42 € / 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 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 g

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

KUSTANTAJA JA YHTEYSTIEDOT
Turvallisuuden ja Riskienhallinnan (T&RH) Tietopalvelu Oy
y-tunnus 2125156-2
PL 44
01601 Vantaa
Finland

Ilmoitustilan 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

