
LUKIJAT  
Tieto veloituksetta verkossa e-lehtenä ilmestyvän 
AV-VISIO:n ilmestymisestä lähetetään sähköpostitse 
yli 10 000 osoitteeseen. Jatkuvasti kehittyvän osoi-
terekisterimme perustana on AudioVisual-messujen 
kävijärekisteri ja siihen voi kuka tahansa liittyä esi-
merkiksi www.av-visio.fi ja www.avita.org sivustoilla 
olevien linkkien kautta. Odotamme tilaajamäärän 
tuplautuvan AudioVisual Helsinki -messujen myötä 
vuoden 2014 aikana.

AV-tekniikka liittyy tavalla tai toisella lukijakuntam-
me työhön. Osa lukijoista työskentelee AV-alalla, 
mutta valtaosa on eri AV-yritysten asiakkaita.

MEDIAKORTTI  2014

VASTAAVA PÄÄTOIMITTAJA  
Timo Tuominen, av-visio@avita.fi, 050 315 2204

TOIMITUSPÄÄLLIKKÖ 
Jukka Oja, media@avita.org, 0400 874086

ULKOASU JA TAITTO  
Liisa Kankkunen/SelkoGrafiikka,
liisa@selkografiikka.com

JULKAISIJA    

VERKKO-OSOITTEET: 
www.avita.fi (pääsivu)
www.avita.org (kansainvälinen toiminta)
www.avmessut.fi (messusivu)
www.audiovisualhelsinki.fi (kansainvälinen messusivu)
www.av-visio.fi (AV-VISIOn oma sivusto)
www.avforum.fi (AVforum koulutussivusto)

AVITA SOSIAALISESSA MEDIASSA:
www.facebook.com/avitary (AVITA fb -sivu)
www.facebook.com/groups/avitary/ (suljettu fb-ryhmä)
AVITA ry:n LinkedIn –sivusto: 
twitter.com/Avitary (AVITA Twitter)

AV-VISIO kattaa monipuolisesti ammattimaisen 
AV/IT-alan osa-alueet mukaan lukien audio, 
video, valaistus, broadcast, digital signage, 
järjestelmä- suunnittelu, -integraatio ja -asennus 
sekä tapahtumatekninen tuotanto. 
Lehden artikkelit ovat alalla vaikuttavien 
ammattilaisten toimittamia.

Audiovisuaalisen 
Ammattiviestinnän 
Toimialaliitto AVITA ry/
Suomen Ammattiviestintä Oy
Harakantie 18 B, 02600 Espoo, 
www.avita.org
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ILMESTYMISAIKATAULU  
numero aineisto julkaisu

nro 1/2014 14.2.2014 25.2.2014
nro 2/2014 21.3.2014 1.4.2014
nro 3/2014 23.5.2014 3.6.2014
nro 4/2014 5.9.2014 16.9.2014
nro 5/2014 10.10.2014 21.10.2014
nro 6/2014 28.11.2014 11.12.2014

ILMOITUSHINNAT SEURAAVALLA SIVULLA
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AV-VISIO ILMOITUSHINNAT
Toimivan ja tavoittavuudeltaan erinomaisen ilmoituspaketin lisäksi voit teettää meiltä myös käsikirjoituksesi 
mukaisesti valmistetun ilmoitusaineiston. Rakennamme yhdessä kanssasi toimivan kokonaisuuden. 

PAINOVALMIIT AINEISTOT  
Ilmoitusaineisto toimitetaan valmiina PDF-tiedostoi-
na (200 DPI) osoitteeseen av-visio@avita.fi. 
Leikkausvaraa ei sähköisen julkaisun kyseessä ollessa 
tarvitse aineistoon jättää.

VALMISTETTAVAT AINEISTOT
Valmistamme tarvittaessa ilmoitukset mainostajan 
toimittaman käsikirjoituksen mukaisesti. 
Aineiston valmistushinnat määritellään ilmoituksen 
arvioidun työmäärän mukaisesti - kysy tarjous:

Liisa Kankkunen/SelkoGrafiikka 
Av-visio aineistopalvelut
liisa@selkografiikka.com 
044 256 4885

 

AINEISTOJEN TOIMITTAMINEN

AV-VISIO ILMOITUSPAKETIT  
Ilmoituspakettien laskutus voidaan toteuttaa sovittaessa 1-6 erässä.

Ilmoituskoko   Ilmoitushinnat   
                                          (hintoihin lisätään arvonlisävero) 

PLATINUM jäsenelle 8.000€  (ei-jäsenelle 9.600 €)

• sisältäen 6 peräkkäistä julkaisukertaa

• lisämausteet sisältyvät:

Banneri, etusivutiiseri, nettilinkki/sivu sekä jatkuva näkyvyys 

AV-VISIOn partneritiedotuksessa (lehti ja netti)

• sisältää kaksi kokosivua (sivukoko: A4)

jonka voi käyttää aukeamana tai kahtena yksittäisenä 

ilmoitussivuna tai advertoriaalina ja ilmoituksena 

GOLD   jäsenelle 5.400€  (ei-jäsenelle 6.500 €)

• sisältäen 6 peräkkäistä julkaisukertaa erilaisin maustein

• lisämausteet (banneri nettisivuilla)

• sisältää yhden kokosivun, joko ilmoitussivu tai advertoriaali

SILVER   jäsenelle 3.500€  (ei-jäsenelle 4.200 €)

• sisältäen 6 peräkkäistä julkaisukertaa erilaisin maustein

• sisältää puolikassivun ilmoituksena

BRONZ  jäsenelle 2.150€  (ei-jäsenelle 2.600 €)

• sisältäen 6 peräkkäistä julkaisukertaa erilaisin maustein

• sisältää neljäsosasivun ilmoituksen

EXTRAT

• Ilmoituksiin liittyvät nettilinkit aktiivisina 30 € / kpl 

(platinumissa sisältyy hintaan, 1kpl/sivu), ei erillistä jäsenhintaa

Kaikki esitetyt hinnat ALV 0%.

YKSITTÄISET ILMOITUKSET

• 1/1 sivu 1.000 € / kerta (ei-jäsenelle 1.200 €)

• 1/2 sivu 650 € / kerta (ei-jäsenelle 780 €)

• 1/4 sivu 400 € / kerta (ei-jäsenelle 480 €)

• Ilmoituksiin liittyvät nettilinkit aktiivisina 30 € / kpl 

(platinumissa sisältyy hintaan, 1kpl/sivu), ei erillistä jäsen-

hintaa

Kaikki esitetyt hinnat ALV 0%.


