
YRITYSHAKEMISTO TOIMIALOITTAIN

Peruspaketti 200 € 

Sisältää yrityksen nimen tehotekstillä, yh-
teystiedot sekä yhden toimialahakemiston 
otsikoinnin. Lisärivit 20 €/rivi + alv 24 % esim. 
toiminnan esittely tai yhteyshenkilöt, kuva-
keviittaus Facebookiin, LinkedIniin ja / tai 
Twitteriin sisältäen kuvakkeen ja mahdollisen 
osoitetietorivin. Verkkoversiosta on aktiivinen 
linkitys valituille somekanaville sekä yrityksen 
www-sivuille.

YRITYSKORTTI

Yrityksen logo ja perustiedot 
erillisillä aukeamilla 310 €

ADVERTORIAALIT

ADVERTORIAALIT
Advertoliaalit eli yritystarinat ovat toimitukselli-
seen tapaan tehtyjä ilmoituksia. Advertoriaalien 
hinta sisältää haastattelun, tekstien kirjoittami-
sen, kuvauksen sekä sivutaiton. Hinta määräytyy 
laajuuden mukaan ja siihen sisältyy näkyvyys 
toimialahakemistossa.

JAKELU
Turun kauppakamarin jäsenyritykset, päättäjät 
muun muassa ministeriöissä sekä Varsinais-Suo-
men kaupunkien ja kuntien johdossa. Alueelliset 
kehittämiskeskukset ja viranomaistahot. Levikki 
on noin 2300 kpl. Vuosikirjan sisältö on luettavis-
sa myös Turun kauppakamarin verkkosivuilla.

TURUN KAUPPAKAMARIN VUOSIKIRJA sisältää kattavan katsauksen edellisen vuoden toimintaan sekä 
mielenkiintoista tietoa alueen kehityksestä. Vuosikirjasta on luettavissa myös tiivistelmät edellisen 
vuoden aikana tehdystä vaikuttamistyöstä. Vuosikirja palvelee myös asiantuntijoiden ja yritysten 
hakemistona. Julkaisusta löytyvät luottamushenkilöt, asiantuntijat ja jäsenluettelo. Toimituksellisen 
osuuden lisäksi se tarjoaa myös monipuolisen toimialahakemiston tuotteiden ja palvelujen tarjoa-
jista Varsinais-Suomessa.

Vuoden 2023 Vuosikirja julkaistaan huhtikuussa ja postitetaan jäsenyrityksiin, yhteistyökumppa-
neille sekä paikallisille että valtakunnallisille päätöksentekotahoille.
Vuosikirjan sisältö julkaistaan myös e-versiona Turun kauppakamarin verkkosivuilla.

ILMOITUKSET

1/1 sivu koko 185 x 270 mm .................. 2250 € 
(kannet myös leikkuuseen asti 210 x 297 mm)
1/2 sivu koko 185 x 135 mm ................. 1.250 €
1/2 sivu koko 90 x 270 mm ................... 1.250 €
1/4 sivu koko 90 x 135 mm .......................  720€
1/4 sivu koko 185 x 65mm ........................720 €
1/8 sivu koko 90 x 65 mm ......................... 510 €

1/1
185 x 270 mm

1/2 pysty
90 x 270 mm

1/4 vaaka
185 x 65 mm

1/2 vaaka
185 x 135 mm 1/4 pysty

90 x 135 mm

1/8 vaaka
90 x 65 mm

ILMOITUSHINNAT JA -KOOT

TURUN KAUPPAKAMARI
Puolalankatu 1, 20100 Turku
(02) 2743 400
www.turunkauppakamari.fi

ILMOITUKSEN  2023 VUOSIKIRJAAN OSTANEILLE SISÄLTYY HINTAAN PERUSPAKETTI YRITYSHAKEMISTOSSA 
TOIMIALOITTAIN SEKÄ SAMALLA AINEISTOLLA MAINOSPAIKKA KERRAN JÄSENLEHTI KAUPPAKAMARISSA 
(VOIMASSA 12 KK).

ILMOITUSMYYNTI
MaCall Oy

Helena Nikkanen, 0400 383 683, 
helena.nikkanen@macall.fi

LASKUTUS 
Turun Viestintäkamari Oy 
Ilmoitusvarauksesta 14 pv.
Hintoihin lisätään voimassaoleva alv.

AINEISTO 
Pdf-tiedosto, 300 dpi. Neliväri CMYK. 
Aineiston toimitus:
myynti@turku.chamber.fi
Aineistopäivä: 14.3.2023

LISÄTIETOJA 
Turun kauppakamari
viestintäpäällikkö
Taina Pärkö-Luotonen, 0400 468 568

T U R U N  K A U P P A K A M A R I N 

VUOSIKIRJA 2023

Tu r u n  k a u p p a k a m a r i n

VUOSIKIRJA 2021
www.koulutusonline.fi

koulutusonline.fi  

Tiedon työntövoimaa

KoulutusOnlinessa on jo yli 300  
verkkokurssia

• johtamisesta ja esimiestyöstä
• työsuhdeasioista 
• taloudesta
• digitaidoista
• työelämätaidoista
• myynnistä ja asiakaspalvelusta
• viestinnästä
• juridiikasta ja ICT:stä.

Ja lisää on tulossa! 

Kursseilla kouluttavat kauppakamarin omat 
asiantuntijat ja vahva asiantuntijaverkostomme. 
KoulutusOnline toimii kaikilla päätelaitteilla, 
myös kännykällä.

Satoja verkkokursseja pienempään ja 
suurempaan osaamisen nälkään.
Varmista osaamisesi jatkuva kehittyminen joustavasti KoulutusOnlinen verkkokursseilla. Sijainnista 
riippumaton verkko-opiskelu sopii hyvin myös koko tiimin osaamisen kehittämiseen, sillä videoita on 
helppo katsoa ja kuunnella missä tahansa itselleen sopivan mittaisissa jaksoissa – vaikka vain viisi 
minuuttia kerrallaan.

1 käyttäjä: 79 € + alv / kk 
Tutustu ja tilaa osoitteessa koulutusonline.fi.  
Tilaus alkaa 2 viikon ilmaisella tutustumisjaksolla.

Jäsenetuhinta, kun esimerkiksi
2-5 käyttäjää: 54 € + alv / kk
11-20 käyttäjää: 6 700 € + alv / vuosi

Useamman käyttäjän tilauksissa ota yhteyttä:
myynti@helsinki.chamber.fi

Jäsenetuhinnat:

Yhdelle, kahdelle 
tai useammalle.
koulutusonline.fi

Jokaiselle yrityksesi oppijalle

Tilaa KoulutusOnline itsellesi tai organisaation 
työn tueksi. Hintaan sisältyvät KoulutusOnlinen 
kaikki yli 300 verkkokurssia.

Vuosikirja 2021_KoulutusOnline.indd   1Vuosikirja 2021_KoulutusOnline.indd   1 2.2.2021   7.54.272.2.2021   7.54.27
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