Vesa Voitto Sakari

www.sir.fi

SIR Tietokannan avulla tavoitatte taloyhtiöiden päättäjät

MEDIAKORTTI 2020

Vuonna 1991 perustettu SIR Tietokanta on jatkuvasti
päivittyvä valtakunnallinen osoiterekisteri, joka tavoittaa
taloyhtiöiden päätöksentekijät.
SIR Tietokannan avulla postitettavat, asunto-osakeyhtiöille
suunnatut suoramarkkinointikampanjat osoitetaan
hallituksen puheenjohtajille ja sivutoimisille isännöitsijöille
heidän omilla nimillään ja kotiosoitteillaan.
Ammatti-isännöitsijät saavat SIR Tietokannan avulla
postitetut suoramarkkinointikampanjat suoraan toimistoosoitteeseen saajan nimellä varustettuna.

SIR-poimintoja voi tehdä esimerkiksi taloyhtiön
luottamustoimen, kiinteistön sijainnin, iän tai huoneistojen
lukumäärän perusteella.
Rekisterissä on tällä hetkellä 81 402 päättäjätietoa:
69 579 puheenjohtajaa
4083 ammatti-isännöitsijää
5862 sivutoimista isännöitsijää
(Tilanne lokakuussa 2019)

Kun yrityksenne kohderyhmänä on
taloyhtiöiden päättäjät,
SIR Tietokanta on oikea väline.
www.sir.fi

sir.fi

SIR-tietoja maakunnittain, esimerkkejä:
MAAKUNTA
Uusimaa
Pirkanmaa
Pohjanmaa
Päijät-Häme
Varsinais-Suomi
Pohjois-Savo

HALLITUSTEN PUHEENJOHTAJAT
23 133
6140
1690
2485
5688
3068

AMMATTI-ISÄNNÖITSIJÄT
1193
417
111
147
384
156

SIVUTOIMISET ISÄNNÖITSIJÄT
2935
351
228
107
251
164

SIR Tietokannasta voi poimia osoitteita usealla tavalla: kiinteistön sijainnin ja taloyhtiöpäättäjän mukaan (hallituksen
puheenjohtaja, ammatti-isännöitsijä, sivutoiminen isännöitsijä) sekä talotyypin, kiinteistön iän ja huoneistojen lukumäärän mukaan.
Muita poimintamahdollisuuksia ovat lämmitysmuoto, taloyhtiön sauna, pesutupa, hissi, parvekkeet, kattotyyppi,
ilmanvaihto, julkisivumateriaalit, liikehuoneistot ja kerrosten lukumäärä. Poimintojen hinnoittelu erillisen sopimuksen mukaan.

SIR tietokannan hinnasto

Perusmaksu							250 euroa
Osoitteen hinta/kpl						0,45 euroa
Kiinteistön ikätieto/kpl						0,10 euroa
Huoneistojen lukumäärätieto/kpl				0,10 euroa
Talotyyppitieto/kpl						0,10 euroa
Yhdellä perusmaksulla voi tilata lisäosoitteita 3 kuukauden ajan.
Osoitteen hinta 0,45 euroa/tieto tarkoittaa kertakampanjaa varten postitustarrana tai sähköisenä tiedostona
kirjapainoon tai postituslaitokseen toimitettua tietoa. Toinen tulostus samaan kampanjaan maksaa 0,25
euroa/tieto. Hintoihin lisätään arvonlisävero 24 %.

Tiedot datamuodossa

Perusmaksu							250 euroa
Osoitteisto asiakkaan omaan jatkuvaan käyttöön/osoite		
1,20 euroa
Osoitteiston päivitys vähintään kerran vuodessa/osoite		
0,70 euroa
Datamuodossa toimitettavien osoitteistojen kauppa edellyttää osoitteistojen päivityksen vähintään kerran
vuodessa. Hintoihin lisätään arvonlisävero 24 %.

Sähköpostisuora ammatti-isännöitsijöille

SIR-Tietokannassa on ammatti-isännöitsijöiden sähköpostiosoitteita noin 3100 kappaletta.
Tarjoamme nopean ratkaisun tavoittaa ammatti-isännöitsijät: sähköpostisuora.
Perusmaksu (kohderyhmän poiminta, viesti, kaksi lähetystä)
Kohderyhmä sähköpostisuoraan (per osoite)			
Puhelinnumero kampanjan avanneille 				

250 euroa
1,00 euro
100,00 euroa + 0,50 euroa/numero

Hintoihin lisätään arvonlisävero 24 %. Sähköpostiosoitteita ei luovuteta eteenpäin.
Kampanjaa varten tarvitaan kuvat, logot, tekstit sekä mahdolliset linkit.

Puhelinnumerot

Perusmaksu							250 euroa
Soittolista (as.oy, henkilö, paikkakunta, puhelinnumero)/kpl
0,70 euroa
Puhelinnumero osoitetilauksen yhteydessä			
100 euroa + 0,15 euroa/numero
Hintoihin lisätään arvonlisävero 24 %.

Mobiiliviestintä

Perusmaksu (sisältää kohderyhmän poiminnan)			
250 euroa
SMS numeron hinta						
alkaen 0,95 euroa / kpl
Lähetetyt viestit							
0,10 euroa / kpl (max. 160 merkkiä)
Paluuviestit							0,10 euroa / kpl
Lisätyöt hinnoitellaan tarjouksen mukaisesti.
Käsittelemme rekisterit ja otamme rekistereistä pois päällekkäisyydet tai
kaksoiskappaleet. Uudesta rekisteristä saa myös poistettua esimerkiksi
aktiiviset tilaajat tai markkinointikiellon asettaneet henkilöt.
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Timo Hyrske
040 564 1251
timo.hyrske@rpt.fi

RPT Docu Oy
Y-tunnus
Pankkiyhteys
SEB

JULKAISIJA

0727323-9
RPT Docu Oy
FI43 3301 0001 1531 96
SWIFT: ESSEFIHX

Ruukinkuja 3,
02330 ESPOO
(09) 809 911
www.rpt.fi

