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Julkaisu Ajankohtaiset / Teemat / Tapahtumat Aineisto Ilmestyy

1 Jätehuolto ja kierrätys / Kenttähuolto 29.12. 11.1.

2 Puutavarakuljetus / Bioenergia 19.1. 31.1.

3 Vuokraus / Leasing / Rahoitus 14.2. 24.2.

4
Vihertyökoneet / Maa-ainestuotanto - Maa-aineskuljetukset

Konekaupan Villi Länsi 1.-2.4. / Oikiat Konepäivät Oulu 22.-23.4.
9.3. 21.3.

5 Maxpo 2022 -näyttelynumero 5.4. 19.4.

6 Vaihtolavakuljetukset ja lavarakentaminen / Telakonepäivät 20.-21.5. 4.5. 16.5.

7 Pitkä Kesänumero / Power Truck Show ja Lepaa-näyttelyt 2.6. 14.6.

8 FinnMetko & Tiepäivät-näyttelynumero / Renkaat ja Työvalot 3.8. 15.8.

9 Mansen Mörinät 2022 / Talvikunnossapito 31.8. 12.9.

10 Perävaunut ja Päällirakenteet / FinnMateria-näyttely 28.9. 10.10.

11 Murskaus, rikotus ja seulonta 26.10. 7.11.

12 Nostokoneet 23.11. 5.12.

Konepörssi aikataulu 2022

Tapahtumien toteutumiset ja niiden ajankohdat varauksella.



Tekniset tiedot
Lehden koko 210 x 297 mm (A4) 
Painopinta-ala 210 x 297 mm (Kokosivuihin 4 mm bleed)
Sidonta Liimasidonta (sisämarginaali 10 mm)
Palstan leveys 43 mm, palstoja 4
Rasteritiheys 60 l/cm
Vuosikerta 41. 

Painosmäärä / Osoitteellinen jakelumäärä (keskimäärin)
53.000 kpl / 50.000 kpl
Lisäksi digitaalisen lehden jakelu tarkasti kohdistetulle
ammattilaisryhmälle.

Aineisto
Painovalmis PDF (1:1 koossa) CMYK-väreillä (PSO LSW Improved), 
kokonaisvärimäärä tummassa päässä maksimissaan 295%. 
Kuvien resoluutio 300 dpi.
Suuret aineistot (yli 20 Mb) Dropbox tai vastaavan tiedostojakopalve-
lun kautta. Jaetun tiedoston linkki lehden sähköpostiin: 
koneporssi@koneporssi.com

Toimitus
Käyntiosoite Itäinen katu 11, 33210 Tampere
Postiosoite PL 327, 33101 Tampere
Puhelin 010 231 1713 (Laskutus ja asiakaspalvelu)
Sähköposti koneporssi@koneporssi.com
Verkkosivu koneporssi.com
ISSN 0359-209X
Y-tunnus Y-tunnus 0869290-2  Alma Media Suomi Oy
Kotipaikka Helsinki

Osoiterekisteriämme ylläpidetään tietosuoja-asetusten mukaisesti. 

Toimittajat 
Jussi Lehtonen, päätoimittaja 0400 630 607
Olli Päiviö, toimituspäällikkö I työkoneet 0440 316 784
Jussi Mikkola, toimituspäällikkö I tavarakuljetus 0400 325 580
Esa Suominen, toimittaja  0400 590 344
Tapani Palo, kaupallinen tuottaja 050 517 8754

Myynti
Petteri Henriksson  0400 688 478
Minna Kujansivu  0400 914 160
Jussi Lehtonen  0400 630 607
Janne Majara  0400 734 208
Tapani Palo  050 517 8754
Katri Väkiparta  040 678 3713

Sähköposti  etunimi.sukunimi@almamedia.fi

Määräpaikkakorotus 5 %. 
Mainostoimistoalennus 15 % (valmis materiaali).
Hintoihin lisätään alv. 
Pidätämme oikeuden hinnanmuutoksiin.

Lehden vakioilmoituskoot ja hinnat

Etukansi: 5.390 €
210 x 221 mm

2/1 aukeama: 6.164 €
420 x 297 mm

3/4 sivu: 3.235 €
187 x 195 / 139 x 265 mm

1/2 sivu: 2.680 €
91 x 265 / 187 x 130 mm

1/3 sivu: 1.843 €
187 x 90 / 91 x 180 mm

1/1 sivu: 3.691 €
210 x 297 mm

Sisäkannet: 
4.288€
210 x 297 mm

Leveys x korkeus

1/4 sivu:  1.441 €
43 x 265 / 91 x 130 mm
139 x 85 / 187 x 65 mm

HUOM! Kansi-, kokosivu- ja aukeama-aineistoihin 
4 mm bleed ja kulmamerkit

Liitteet
Painettu liite lehden mukana on tehokas ja tarkka tapa tavoit-
taa haluttu kohderyhmä ja sinulle tärkeät päättäjät. 

Liite voidaan jakaa koko painoksessa. Sen voi myös kohdis-
taa toimialoittain ja/tai alueellisesti. 

Yhdistämällä painetun liitteen jakeluun myös sähköisen jakelun 
tuomat mahdollisuudet varmistat viestisi perillemenon.
Liitemateriaali voidaan jakaa myös erillisenä suorapostituksena 
osoitteistoomme. Silloin hyödynnät painotuotteellesi tarkan koh-
deryhmän ilman lehteen liitteistystä.
Kaikkiin muovitettuihin liitteisiin tulee lisäkustannus Postin käsi-
lajittelun johdosta.

Kysy lisää Konepörssin myyjiltä!

Meiltä myös ratkaisut liitteiden ja esitteiden valmistukseen ja jakeluun. Etsimme asiakaskohtaisesti parhaan vaihtoehdon viestillesi.

Varmista aina liitteistettävän tuotteen soveltuvuus hyvissä ajoin 
etukäteen.

Liitteistys lehteen voidaan toteuttaa mm.

Liimatipalla Muoviin pakattunaIrtonaisena

1/8 sivu: 754 €
91 x 65, 43 x 130 mm

Natiivimainonta
Natiiviartikkeli on mainostyyppinen artikkeli, joka julkaistaan 
painetun lehden lisäksi muissa sovituissa mediakanavissa. 
Kampanjat toteutetaan aina räätälöitynä. Toteutamme
natiivikampanjat myös suurempina kokonaisuuksina, jolloin 
toimituksemme tuottaa artikkelin lisäksi kuva- ja videomate-
riaalin siihen. Kysy lisää Konepörssin myyjiltä!



PROkatsojille PROvideot tuottaa Konepörssi 
Konepörssin uusi PROvideo -palvelu tarjoaa oivan mahdollisuuden 
tehostaa markkinointia ammattitaitoisesti toteutetuilla videokli-
peillä. Jaamme PROvideot kaikissa sosiaalisen median kanavissam-
me sekä uutispalvelussamme. Tavoitettavuus asiakaspinnassa on 
huomattavan korkealla tasolla.
 
Me Konepörssissä tiedämme, että lukija- ja katsojakuntamme on 
vahvasti ammattilaisista koostuva.
 
Verkkosivujemme uutisten lukukerrat ovat kasvussa ja viime vuon-
na sivuilla tehtiin jo 2,2 miljoonaa uutisten lukukertaa. Tarjoamme 

siis varmasti Suomen kattavimmat työkone- ja kuljetusalan alustat 
markkinoida yritystäsi, tuotteitasi, palveluitasi ja vaikkapa työmaa-
tasi asiakkaille. PROvideot räätälöidään aina asiakastarpeen mukai-
sesti. Kysy lisää Konepörssin myynnistä.

PROvideo voidaan liittää myös osaksi natiivimainontaa tai muuta 
sisältömarkkinointipakettia. Asiakas saa videosta myös oman ver-
sion tukemaan omia verkko- tai someratkaisuja.

8 541 000
Videoiden katselukertaa

Youtube-kanavalla 

30 000+
Työkoneiden ja kuljetuskaluston

valikoima painetussa lehdessä (2020)

25 000+
Seuraajaa sosiaalisen

median kanavissa

2 200 000+
Uutisten lukukertaa

verkossa (2021)

UUTTA!

200 000+ 
Lukijaa painetulla 

lehdellä ja verkkosivuilla

1 700
Asiantuntevaa ja ajankohtaista 

uutisjulkaisua (2021)

Suomen suurin raskaan kaluston media

Tavoita 150 000
yrityspäättäjää

Tavoita 150 000
yrityspäättäjää

16 000+ 
Sähköisen uutiskirjeen

tilaajaa

Tavoita 150 000
yrityspäättäjää

Tavoita 150 000
yrityspäättäjää

Tavoita 150 000
yrityspäättäjää

Tavoita 150 000
yrityspäättäjää

Tavoita 150 000
yrityspäättäjää

Konepörssi-lehden sähköisellä versiolla on kuukausitasolla 
jo lähemmäs 10 000 lukukertaa.

Voimme tarjota näköisversioon mukaan tarkasti rajatun määrän erikoismainospaikkoja, 
joilla tavoittaa aktiiviset lehteä lukevat toimijat.



Ylivoimaisesti
Suomen luetuin

raskaan kaluston
uutissivusto

Sähköinen uutiskirje
kahdesti viikossa

Koneporssi.com verkkomedia

Displaymainonta 
on visuaalinen tapa
tavoittaa halutut

kohdeyleisöt

Kiinnostava ja 
ajankohtainen

sisältö jaetaan myös
Nettikone.com -sivustolle



Koneporssi.com uutissivusto vastaa kaikkia 
nykyaikaisia verkon mainostarpeita. Konepörssin 
verkkosivusto sopii hyvin myös erilaisten natiivi- ja 
sisältöratkaisujen alustaksi. 
Koneporssi.com mainosten Viewability, eli siihen 
miten mainokset nähdään, on korkea. Lukuisten to-
teutettujen verkkokampanjoiden CTR (Click-through 
rate) on kiitettävää tasoa. Tämä on seurausta siitä, 
että Konepörssin sisältö on laadu kasta, kävijät 
sitoutuneita ja mainokset kohde ryhmiä puhut-
televia. 
Sivustolla toteutettu display-mainonta on visuaa-
linen tapa tavoittaa raskaskalustoalan valikoidut 
kohderyhmät ja vahvistaa yrityksesi tunnettuutta ja 
brändiä. Verkossa kampanjat ajetaan pääosin peitto-
na näkymään kaikille. Voit kysyä meiltä mahdollisista 
mainosten kohdennusvaihtoehdoista. 
Konepörssin verkkosivusto sopii erinomaisesti 
erilaisten ja monipuolisten natiivi- ja sisältöratkai-
sujen alustaksi. Saat niihin meiltä aina räätälöidyn 
tarjouksen.

Materiaalit ja aineisto-ohjeet
• Valmiit aineistot tulee toimittaa viimeistään 
 3 kokonaista arkipäivää ennen kampanjan alkua 
 klo 12.00 mennessä. Valmistettavat aineistot tulee
 toimittaa 5 kokonaista arkipäivää ennen 
 kampanjan alkua klo 12.00 mennessä.
• Mainokset voidaan toimittaa kuva- (jpg, gif, png 
 & html5), tai vaihtoehtoisesti kolmannen 
 osapuolen tagina. Avaussivunhallinta vain jpg, gif 
 tai png.
• Aineistojen mukana tulee toimittaa myös 
 URL-osoite, johon mainoksen klikkaukset
 ohjataan. Jokaiselle aineistolle voi toimittaa
 oman URL-osoitteen tai seurannan.
- Aineiston on oltava klikattava koko alueelta
• Aineisto voi olla kevyesti animoitu, mutta sen
 pitää olla edelleen klikkiin ohjaava. Aineisto ei 
 saa sisältää ääntä tai videota.
• Aineisto on oltava klikkiin ohjaava (kehote, 
 kilpailu, tarjous jne.)
• Mainoksessa tulee selkeästi näkyä mainostajan 
 nimi tai logo.
• Aineistot tulee lähettää osoitteeseen: 
 mediamainonta@almamedia.fi. Valmistettavat 
 aineistot yhteyshenkilösi kautta.
• Mainospaikkakohtaiset aineisto-ohjeet löytyvät :
almamedia.fi/mainostajat/hinnat-ja-aineisto-ohjeet
 

Natiivimainonta
Natiiviartikkeli on mainostyyppinen artikkeli Kone-
porssi.com verkkomedian etusivulla ja /tai painetus-
sa lehdessä. Kampanjat toteutetaan aina räätälöity-
nä. Toteutamme natiivikampanjat myös suurempina 
kokonaisuuksina, jolloin toimittajamme kirjoittaa 
artikkelin. Artikkeli linkitetään esim. yrityksesi
verkkosivuille. Kysy lisää Konepörssin myyjiltä!

Verkon mainoskoot ja hinnat Verkon mainospaikat
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Mitat leveys x korkeus

Mainospaikka Desktop  Mobiili CPM 
  (tiedosto max) (tiedosto max) (= €/1000 näyttök.)

1. Avaussivun hallinta  600x700px (200 kt) 600x700px (200 kt) 68 € 

2. Maksiparaati 980x552px (200 kt) 300x431px (100 kt) 62 €

3. Paraati 980x400px (200 kt) 300x300px (100 kt) 58 € 

4. Suurtaulu 300x600px (100 kt) 300x300px (100 kt) 38 € 

5. Boksi 300x250px (100 kt) 300x250px (100 kt) 32 €

6. Pidennetty suurtaulu 160x600px (100 kt)  32 €

7. Nostettu Boksi 300x300px (100 kt) 300x431px (100 kt) 41 €

7

1

Myynti
Petteri Henriksson 0400 688 478
Minna Kujansivu 0400 914 160
Jussi Lehtonen 0400 630 607

Janne Majara 0400 734 208
Tapani Palo 050 517 8754
Katri Väkiparta 040 678 3713

Sähköposti etunimi.sukunimi@almamedia.fi

Mainospaikkojen ostaminen
Kaikki Konepörssi.com mainospaikat on mahdollista ostaa yhteyshenkilöltäsi. 
Mainosinventaari on rajallinen, joten suosittelemme varaamaan kampanjasi ajan-
kohdan hyvissä ajoin.

Hintoihin lisätään alv. Pidätämme oikeuden hinnanmuutoksiin.



Uutiskirjeet
Konepörssin uutiskirje on ajankohtainen ja kiinnostava tapa tavoit-
taa aktiiviset raskaskalustoalan toimijat sähköpostitse. Uutiskirjeiden 
tilaajat ovat alan yrityspäättäjiä ja vaikuttajia. Konepörssin uutiskirje 
on mainosviestillesi aitiopaikka, jossa voit hyödyntää näkyvyyttä ja 
tarvittaessa toistoa tarkasti kohdistuvalle aktiiviselle ammattilaiskoh-
deryhmälle. Uutiskirjeiden sisältö on ammattimaisesti tuotettu ja aina 
ajankohtainen. 
Uutiskirjerekisteriämme ylläpidetään tietosuoja-asetusten mukaisesti. 
Rekisterissämme on lähes 16 000 vastaanottajaa.

Mainospaikat
Mainospaikka: Panoraama 300x300px. Aineistomuoto: JPG kuva (Ei GIF)
Mainos voidaan linkittää esim. kotisivulle tai tuotekuvastoon.
Hinta; 400€ / lähetys, tai 900€ / 3 lähetystä.

Varaukset ja aineiston toimitus yhteyshenkilösi kautta. 

Hintoihin lisätään alv. Pidätämme oikeuden hinnanmuutoksiin.

Aitiopaikka tavoittaa aktiiviset alan toimijat.

Uutiskirjeen mainospaikat

2 129 891 sivulatausta vuodessa (1.8.2020 - 31.7.2021)
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Koneporssi.com: Yli kaksi miljoonaa vuodessa

Verkkosivuillamme
keskimäärin 
78 892 eri kävijää 
kuukaudessa.



Tavoita 150 000
yrityspäättäjää

koneporssi.com

Konepörssin lukijasuhde on vahva
ja se on tutkitusti alan luetuin media. 

Työkone- ja tavarakuljetusalalle tarkasti kohdistettu jakelu tavoittaa
koko sektorin toimijat ja päätöksentekijät.

Ammattimainen ja ajankohtainen sisältö ja vaikuttava määrä 
kiinnostavia ilmoituksia tarjoavat arvokasta ja luotettavaa tietoa 

lukijan hankintapäätösten tueksi.
Painettu lehti yhdistettynä alan laajimpaan verkkosisältöön

ja sosiaalisen median kanaviin luo erinomaiset
mahdollisuudet tuloksekkaaseen markkinointiin.


