
Miten haluat tapahtumasi näkyvän?
Vaihtoehdot:

4.3. LA ILOMÄEN KUNTA 044-1231234 ILOMÄEN MARKKINAT
3.6. LA ILOMÄEN URHEAT 0400-111222 KESÄMARKKINAT
9.7. SU ILOMÄEN PALLOILIJAT 050-1121121 HEINÄMARKKINAT

10.9. SU SINUN SYYSMARKKINASI
järjestäjä:  TOIMELIASTOIMIKUNTA varaukset: 040-111 1111
paikka:  Kauppakatu, Keskuskatu ja tori ajo-osoite: Kauppakatu 1
email:  info@toimeliastoimikunta.net  nettisivut:  www.toimeliastoimikunta.net
kauppiaille:  WC:t, suihkut, oma paikoitusalue myyntipaikkoja:  120 kpl 4x4m ja 30 kpl 2x2m
Lisätietoja: Tapahtuma on Ilomäen suurin kerran vuodessa järjestettävä tapahtuma.  
 Paikkavarauksia otetaan vastaan 1.5. jälkeen.

11.11. LA ILOMÄEN YDINKESKUSTA RY 99-3115222 LOSKAPÄIVÄT
16.12. LA ILOMÄEN MARKKINAT RY 99-3225222, 050-3222222 JOULUMARKKINAT
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Näin

1. Ilmainen pelkistetty perustietorivi, joka sisältää ainoastaan päivän, tapahtuman nimen ja puhelinnumeron.
Tämä vaihtoehto ei ole kalenterin käyttäjien kannalta paras mahdollinen, sillä siinä lukijat eivät välttämättä saa
kaikkia päätöksentekoonsa tarvitsemia tietoja käyttöönsä. Suosittelemme vähintään vaihtoehtoa 2.

TAI NÄIN

VAI NÄIN

ILOMÄEN SYYSMARKKINAT
SU 10.9.2017 klo 10-16

Paikkahinnat: 4x4 50 € ja 4x8 80 €
1.5. jälkeen varaukset: 040-111 1111 tai

info@toimeliastoimikunta.net   
 www.toimeliastoimikunta.netJärjestäjä toimeliastoimikunta

2. Edullinen perustietopaketti, jossa ovat kaikki kalenterin käyttäjän kannalta tärkeät tiedot selkeästi
esitettynä. Samalla tapahtumanne tiedot erottuvat edukseen. Perustietopaketin hinta on vain 45 euroa
tapahtumalta. Jos samalla järjestäjällä on useampia tapahtumia, lisätapahtumat maksavat vain 10 euroa / 
tapahtuma. Säännöllisesti toistuvilta kuukausimarkkinoilta veloitetaan vain yhden tapahtuman perustietopaketista.
Suosittelemme vähintään tätä vaihtoehtoa. Huom! Perustietopakettia on hyvä täydentää oman tapahtuma-
alueen edullisella kokosivun myyntipaikkakartalla edullisella 177 €/kpl hintaan.

3. Näyttävä ja edullinen ilmoitus, jossa saatte parhaan mahdollisen näkyvyyyden ja huomioarvon
tapahtumallenne. Kaikki ilmoituksemme ovat nykyään nelivärisiä ja ne erottuvat todella hyvin kalenterista.
Omalla ilmoituksella saatte juuri sen olennaisen sisällön ja visuaalisen ulkoasun mitä toivotte.
Suosittelemme!

Haluamasi koko 150 x haluamasi korkeus hintaan 4,10 / pmm
1/4-sivu   150 x 50 mm vaakaan  172,-
1/2-sivu   150 x 105 mm vaakaan  297,- 
1/1-sivu   150 x 220 mm vaakaan  508,-

Hintoihin lisätään arvonlisävero (24 %).

Käännä



5. TEKNISET TIEDOT
Ilmoituskoot:
Haluamasi koko 150 x haluamasi korkeus hintaan 4,10 / pmm
1/4-sivu   150 x 50 mm vaakaan  172,-
1/2-sivu   150 x 105 mm vaakaan  297,- 
1/1-sivu   150 x 220 mm vaakaan  508,-

Hintoihin lisätään arvonlisävero (24 %).  

Kartat ja ilmoitukset julkaistaan lisäksi bonuksena Tapahtumanetissä.
Painopaikka: Eura Print Oy, Eura

Torit - Markkinat - Messut - Festit

SUOMEN
TAPAHTUMAKALENTERI

Käännä

2017
1. JULKAISIJA JA KUSTANTAJA
Tori- ja markkinakaupan palvelukeskus Oy, PL 58, 29201 Harjavalta

PUHELIN:    020 749 8700 / TELEFAX: 020 749 8701
SÄHKÖPOSTI:   tapahtumakalenteri@markkina.net
INTERNET-KOTISIVUT:  www.markkina.net

2. AINEISTOAIKATAULU JA ILMESTYMINEN VUONNA 2017
Kalenterin aineistopäivä on 31.10.2016.
Kalenteri ilmestyy heti tammikuun alussa sen tilanneille henkilöille. Ilmoittajille kalenteri sisältyy hintaan.

3. ILMOITUSTEN PERUUTTAMINEN
Ilmoitusten peruuttaminen sisäänjättöaikojen mukaisesti. Peruutetusta, mutta tehdystä ilmoituksesta peritään 
50% hinnasta.

4. VASTUU VIRHEISTÄ JA REKLAMAATIOT
Julkaisijan suurin vastuu sattuneesta virheestä on ilmoituksen hinta. Muistutus virheellisestä ilmoituksesta on
tehtävä julkaisijalle kahden viikon kuluessa kalenterin ilmestymisestä.

6. AINEISTOVAATIMUKSET
Käytettävät ohjelmat: (PC)  PhotoShop CC, InDesign CC, 
Illustrator CC, Acrobat 9.0

Microsoft Word, PowerPoint tai yms. valmistettuja
ilmoituksia ei voi käyttää sellaisenaan. Ilmoituksesta
voidaan ottaa ainoastaan tekstit. Laita kaikki kuvat ja logot
(resoluutio väh. 150 dpi) erillisenä liitteenä mukaan.

Aineiston toimitus:
Sähköposti, CD tai DVD.
Kuvat ja grafiikka: tif-, eps-, pdf- tai jpg-muodossa.
Kuvaresoluutio: vähintään 150 dpi.
Fontit: tekstit on konvertoitava poluiksi.
Värit: prosessiväreinä CMYK-muodossa.

Sähköpostilla: aineisto@markkina.net
Sähköisen aineiston mukaan liitettävä aineiston tietokuvaus.

Haluatko lisää 
kauppiaita 

tapahtumaasi?



Käännä

ARVOISA TAPAHTUMAJÄRJESTÄJÄ

Perinteinen Suomen Tapahtumakalenteri oli viime vuonna ilmeisen onnistunut ja käyttäjiltä on saatu 
runsaasti kiitoksia. Nyt hyvää hienosäädetään vielä entistä paremmaksi. Tavoitteena on, että 
Suomen Tapahtumakalenteri 2017 pystyy palvelemaan parhaalla mahdollisella tavalla lukijoitaan ja 
ilmoittajiaan. Olkaa siis ystävällisiä ja perehtykää tähän kirjeeseen ja oheiseen tiedustelulo-
makkeeseen mitä huolellisimmin.

2017 kalenteri pitää sisällään mm. seuraavaa sisältöä:

- iso sivukoko (leveys on 150 pmm ja korkeus 220 pmm)
- kokonaan nelivärinen (mahdollistaa  näyttävät ilmoitukset)
- tyylikäs visuaalinen ilme 
- tiedot kaikista maamme toreista, markkinoista, messuista ja 
  festeistä niin kronologisesti kuin paikkakuntakohtaisesti esitettynä
- yli 100 euron ilmoittajille kalenteri kuuluu ilmoitushintaan.
- sähköisen tapahtumakalenterin eli Tapahtumanetin käyttöoikeus 
  kaikille niille, jotka ovat tilanneet sekä Suomen Tapahtuma-
  kalenterin että Markkinaviestin vuodelle 2017. 

- jokaisesta tapahtumasta pyritään saamaan selvästi nykyistä laajemmat perustiedot. 
  Nyt kysytään perinteisten yhteystietojen lisäksi mm: 
  - markkinapaikan ajo-osoite (tuiki tarpeellinen navigaattoreiden aikakautena)
  - sähköpostiosoite (yhä useampi varaus tulee nykyisin sähköpostilla)
  - nettisivut (omat sivut on hyvä ja halpa tiedotuskanava)
  - kävijöitä keskimäärin (antaa samoin lukijalle käsityksen tapahtuman koosta)
  - paikallislehtiä (missä tapahtumaan osallistumisesta voi ilmoitella)
  - kauppiaiden palvelut: esim. WC:t, suihkut ja paikoitustilat ovat kauppiaille tärkeitä tietoja
  - nyt myös tapahtumien pohjakartat erittäin edullisesti mukaan hintaan 177 €/ kpl.

Lisätiedot hyödyttävät suoraan tapahtumiin osallistuvia kauppiaita ja tapahtumajärjestäjiä.  

Toivommekin, että kaikki tapahtumajärjestäjät ymmärtävät tämän ja ilmoittavat tieton-
sa mahdollisimman laajasti 2017 kalenteriin. Tiedot menevät samalla kalenteriin ja 
Tapahtumanettiin, perustiedot Markkinaviestiin sekä Helsingin yliopiston almanak-
kaan.  Ks. oheinen tietojenkeräyslomake.

Huom! Suomen Tapahtumakalenterin ilmoittajat / kartanjulkaisijat saavat ilmoitukset 
ja kartat lisäksi Tapahtumanettiin ja ilmoitushintaan kuuluu yksi Suomen Tapahtu-
makalenteri.

Yhteistyöterveisin
Ari Kallas
Päätoimittaja

Liitteenä: 1) Suomen Tapahtumakalenterin 2017 mediakortti malleineen
Tapahtumatietojen keräyslomake kääntöpuolella! 
Vaivattomat sähköiset ilmoituslomakkeet osoitteessa www.markkina.net/uusitapahtuma


