
AV-VISION LUKIJAT 
AV-tekniikka liittyy lukijakuntamme työhön taval-
la tai toisella. Suuri osa lukijoistamme työskentelee 
alalla ja vieläkin useammat kuuluvat AV-yritysten 
asiakaskuntaan.
Maksuttomana e-lehtenä julkaistavan AV-V n 
ilmestymisestä lähetetään viesti jo lähes 20 000 
osoitteeseen. Jatkuvasti kasvava tilaajarekisterimme 
pohjautuu Audi Visual-messujen kävijärekisteriin. 
AV-Vision tilaajaksi voi myös rekisteröityä vapaasti si-
vustojemme (www.av-visio.fi, www.avita.org) kautta.
Tilaajamäärän odotetaan tänä vuonna kaksinkertais-
tuvan AudioVisual Helsinki 2015 -messujen vauhdit-
tamana.

MEDIAKORTTI  2015

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

TOIMITUSPÄÄLLIKKÖ 
Tommi Saarela, @avita. , 040 529 6293

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

JULKAISIJA 

LUE AV-VISIO OSOITTEESSA:
www.av-visio.fi

AV-VISIO kattaa monipuolisesti ammattimaisen 
AV/IT-alan osa-alueet mukaan lukien audio, 
video, valaistus, broadcast, digital signage, 
järjestelmäsuunnittelu, -integraatio ja -asennus 
sekä tapahtumatekninen tuotanto. 
Lehden artikkelit ovat alan 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 1/2015 6.3.2015 17.3.2015

NRO 2/2015 8.5.2015 19.5.2015

NRO 3/2015 28.8.2015 8.9.2015

NRO 4/2015 16.10.2015 10.11.2015
AudioVisual-messujen erikoispainos 
– ilmestyy myös painettuna lehtenä!

NRO 5/2015 4.12.2015 18.12.2015

ILMOITUSHINNAT SEURAAVALLA SIVULLA
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AV-VISIO ILMOITUSHINNAT
Toimivan ja tavoittavuudeltaan erinomaisen ilmoituspaketin lisäksi voit myös teettää meillä valmiin 

ilmoitusaineiston käsikirjoituksesi mukaan. Aineistopalvelumme rakentaa kanssasi toimivan kokonaisuuden.

PAINOVALMIIT AINEISTOT
Ilmoitusaineisto toimitetaan valmiina PDF-tiedostoina 

(resoluutio 200 DPI, RGB värit) 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/SelkoGra iikka
A -Vision aineistopalvelut

liisa@selkografiikka.com

044 256 4885

AINEISTOJEN TOIMITTAMINEN

ILMOITUSPAKETIT 

ovittaessa 1–  erässä

ILMOITUSKOKO ILMOITUSHINNAT 
           (hintoihin lisätään arvonlisävero)

PLATINUM 5600€  (jäsen 3600 €)

• sis. 4 x 1 sivun ilmoitus ( ) & ilmoituksen www-linkit

• Banneritila (koko: 150 x 150px) www.avita.org ja www.av-visio.fi

HUOM! Platinum- ja Gold -kumppanit saavat mahdollisien lisäsivujen 

jäsenhinnasta 40% alennuksen. 

GOLD     4800€  (jäsen 3400 €)

• sis. 4 x 1 sivun ilmoitus (A4) & ilmoituksen www-linkit 

HUOM! Platinum- ja Gold -kumppanit saavat mahdollisien lisäsivujen 

jäsenhinnasta 40% alennuksen.

SILVER     2800€  (jäsen 2200 €)

• sis. 4 x 1/2 sivun ilmoitus & ilmoituksen www-linkit

HUOM! Silver- ja Bronze -kumppanit saavat mahdollisien lisäsivujen 

jäsenhinnasta 20% alennuksen.

BRONZE    1800€  (jäsen 1400 €)

• sis. 4 x 1/  sivun ilmoitus & ilmoituksen www-linkit

HUOM! Silver- ja Bronze -kumppanit saavat mahdollisien lisäsivujen

jäsenhinnasta 20% alennuksen.

YKSITTÄISET ILMOITUKSET

• 1 sivu   1 00 € (jäsen 00 €)

(210 x 297 mm)

• 1/2 sivu  0 € (jäsen 00 €)

(Vaaka: 210 x 142 mm, Pysty: 105 x 297 mm)

• 1/4 sivu  €  (jäsen 4 0 €)

( Pysty: 88 x 142 mm)

Kaikki esitetyt hinnat ALV 0%.


