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TULOKSELLISTA MARKKINOINTIA
MESSUILLA
Messut – tuloksellisin, sosiaalisin, elämyksellisin
Messut on moderni, aktiivinen ja vuorovaikutteinen media,
joka tarjoaa ainutlaatuisen mahdollisuuden tavata juuri oikea
kohderyhmä kasvotusten face to face. Tavoitat kerralla koko
kuumimman kohderyhmäsi, juuri sen oikean!
Tuloksellisin
Messut ovat ainutlaatuinen media, jossa on mahdollista kohdata ostovoimaiset asiakkaat yhdellä kertaa. Kävijät tekevät
ostoksia messuilla, ja tapahtuma kasvattaa yrityksen ja tuotteen tunnettuutta.
Sosiaalisin
Kaikista sosiaalisista medioista messut ovat aidosti sosiaalisin,
sillä silloin kohdataan kasvokkain. Pääset vaikuttamaan tuhansiin kävijöihin yhdellä kertaa, ja saat palautetta tuotteistasi ja
palveluistasi.
Elämyksellisin
Messuilta tullaan hakemaan tietoa uudesta, tapaamaan ystäviä
ja kollegoita ja tutustumaan uusiin ihmisiin sekä hankkimaan
uusia kokemuksia tuotteiden, palveluiden ja koko messujen
aihepiiristä. Osastollasi voit järjestää ohjelmaa, työnäytöksiä
tai kilpailuja. Osasto-ohjelma jättää kävijöille positiivisen muistijäljen.

PARASTA TUOTTOA
YLI 50 000 MESSUVIERAASTA!
TUTKITTUA TIETOA: Messuilla kävijät ovat vaivautuneet paikalle, koska ovat aidosti kiinnostuneet tarjoamastasi.
Lähes joka toisella on ostoaikeita. Lisäksi messut on paras paikka kestävän tunnesiteen luomiseen. Bonuksena messuilla
brändimielikuva paranee jopa moninkertaisesti. *
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TERVETULOA TEKEMÄÄN
TAPAHTUMAA KANSSAMME!
Lätkä&Säbä tarjoaa asiakkailleen tuloksellisen, sosiaalisen ja
elämyksellisen kohtaamismedian ja tapahtumille miljöön, joka
taipuu monenlaisiin tarpeisiin.
Aukioloajat
30.10. perjantai klo 12–20 • 31.10. lauantai klo 9–19
1.11. sunnuntai klo 10–17
Messukeskus, Messuaukio 1, 00520 Helsinki

LUO KONTAKTI OSTAVIIN ASIAKKAISIIN!
Lätkä&Säbä tarjoaa ainutkertaisen mahdollisuuden tavoittaa
ajan hermolla olevat urheilusta kiinnostuneet ostovoimaiset
kuluttajat. Lätkä&Säbä on Pohjoismaiden suurin jääkiekon ja
salibandyn messutapahtuma!
Kävijöitä tapahtumassa viime vuonna 2014 oli huimat n.
50.000. Edellisvuoden tapaan perjantaista sunnuntaihin Messuhallissa 3 lämitään, pelataan, esitellään ja testataan uutuuksia, myydään tuotteita. Turnauksia, kisoja, tähtiä, cheerleadereita, juontoja, haastatteluja ja musiikkia unohtamatta.
1+4: Yksi hinta, viisi tapahtumaa, 50.000 urheilullista
kävijää
Kolmipäiväinen tapahtuma järjestetään samaan aikaan
Skiexpon, BoardExpon, DigiExpon ja HifiExpon kanssa. Lippu
oikeuttaa pääsyn kaikkiin tapahtumiin.
Tarkemmat tiedot sekä edellisistä Expoista että vuoden 2015
tapahtumasta: www.latkasaba.fi

TOIMI AJOISSA, HYÖDY ENITEN,
PARHAAT PAIKAT MYYDÄÄN NYT
Pienin vuokrattava näyttelytila on 6 m2.
Kaikkiin hintoihin lisätään alv 24 %.
• Rekisteröintimaksu 370 €/yritys
• Paikanvuokra riviosastoissa: 92 €/m2
• Paikanvuokra kulmaosastoissa:
- Ensimmäiset 6 – 50 m2 99 €/m2
- Seuraavat 51 – 100 m2 75 €/m2
- Seuraavat 100 –> x m2 69 €/m2
Tarkemmat ehdot ja hinnat: www.latkasaba.fi
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SPORT EVENTS FINLAND OY
Suunnittelemme, tuotamme ja toteutamme tapahtumia avaimet käteen
periaatteella massatapahtumista pienimuotoisiin eksklusiivisiin
VIP-tilaisuuksiin (BallSports Expo ja Lasten Olympialaiset, KiekkoTori)
Avainhenkilöillämme on vuosien työkokemus tapahtumien, tilaisuuksien
ja promootioiden tuottamisesta konserteista jääkiekkotapahtumiin,
sekä festareista myynninedistämispromootioihin.
YHTEYSHENKILÖT
Kari Tarvainen 050 355 3007
Kari Janhonen 0500 608 745
Sähköpostit: etunimi.sukunimi@sportevents.fi
www.sportevents.fi
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