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Vene 23 Båt
10.-19.2.2023
Pohjois-Euroopan suurin 

veneilytapahtuma!

Vene Båt -messut tarjoaa upeita 

elämyksiä veneilijöille, 

vesiharrastajille ja kalastajille.

Pe 10.2.2023 klo 11–19

La-su 11.-12.2.2023 klo 10–18

Ma-pe 13.-17.2.2023 klo 11–19

La-su 18.-19.2.2023 klo 10–18



Vene 23 Båt -tilannekatsaus

• Tilanne hyvä, messut täyttyvät hyvää vauhtia.

• Lähes kaikki merkittävät yritykset kaikista tuoteryhmistä jo mukana.

• Yrityksiä mukana noin 240 kpl.

• Helsingin venemessujen asema vahvistuu Pohjoismaissa, Oslo 
peruttu, Tukholma ei tule olemaan aikaisempien kaltainen.

• Messujen merkitys kasvaa koronan jälkeen, tuotteita pitää taas 
markkinoida.

• Tapahtuman käytössä alakerran hallit 1-3 ja 6-7. Yläkerran hallit 4 ja 5 
jäävät pois.

• Poisjääntejä jonkin verran trailereissa ja laitureissa sekä yläkerran 
pienempiä näytteilleasettajia.



Näkyvyysvaihtoehdot

• Diginäytöt

• Erikoisosastopaikat

• Lattiatarroitukset

• Sisältöyhteistyö tapahtuman verkkosivuilla, 
uutiskirjeessä, Facebookissa tai Instagramissa

➢ Kysy tarjous myyjiltä Risto tai Tomi



Osaston suunnittelu ja rakenteet

Lisätiedot, tilaukset ja tarjouspyynnöt:
Veikko Viuha, Tekniikan myynti

+358 50 592 6292
Veikko.viuha@messukeskus.com

• Tee tilaukset ja tarjouspyynnöt hyvissä ajoin 1.1.2023 hinnat nousevat 20 % 

normaalihinnoista. 21.1.2023 hinnat nousevat 50 % ja 3.2.2023 hinnat nousevat 100 %

• Tarjoamme laajasti toteutuksia osastoille pienistä suuriin, vaikka avaimet käteen 

periaatteella. Matot, valaistukset, sähköt, laiturit... Pyydä tarjous!

• Osastosuunnittelu räätälöitynä tarpeisiinne ja budjettiin
• Toteutamme osastot ja suunnittelun vankalla kokemuksella ja ison talon ammattitaidolla.

➢ Vanhat tilaukset sekä osastokuvat eMessukeskus.com palvelusta.

mailto:Veikko.viuha@messukeskus.com


Markkinointi 
• Hyödynnä Messukeskuksen tuottamat kuvat, bannerit ja logot omassa markkinoinnissa ja 

viestinnässä. Kuvapankkiin >>

• Mikäli kaipaat jotain muuta ainestoa, niin ota yhteyttä teemu.mikkonen@messukeskus.com

Markkinointiaikataulu:

• Messukeskus aloittanut Venemessujen kävijämarkkinoinnin lokakuussa 2022.

• Käytössä on tapahtuman oman median kanavat (FB, uutiskirjetilaajat, sivusto), muu maksettu mainonta 
yhdessä mediatoimistomme kanssa sekä yhteistyökumppaneiden kanssa tehdyt toteutukset.

• Oman median toimet käynnissä, ja jatkuu tapahtuman loppuun asti. Maksettuja kampanjoita toteutunut 
mm. Isänpvä, black week, joulu.

• Kumppaneiden kautta viestitty tapahtumasta pitkin syksyä ilmoituksilla, uutiskirjenostoilla jne.

• Maksettu mediatoimiston kampanjointi alkaa asteittain jo joulukuussa, ja jatkuu tapahtuman loppuun asti. 
Pääpaino toimissa lähellä tapahtumaa.

• Messukeskus tekee markkinointitoimia tapahtuman onnistumisen eteen, mutta tapahtuma on koko toimialan 
yhteinen. Kaikkien aktiivisuus markkinoinnissa ja viestinnässä on tärkeässä roolissa tapahtuman 
onnistumisessa ja jatkumon luomisessa.

https://mediabank.messukeskus.com/kuvat/Vene+B%C3%A5t+%7C+Helsinki+International+Boat+Show/Logot+ja+bannerit+Vene+23+B%C3%A5t+%7C+Logos+and+Banners+Helsinki+International+Boat+Show+23/
mailto:teemu.mikkonen@messukeskus.com


Viestintä 
teija.armanto@messukeskus.com puh. 050 376 0804

• Tiedotteita medialle & some vaikuttajille, median kontaktointia

• Tapahtuman aikana lehdistökeskus avoinna (materiaalit & PRESS-kortit)

• Tiedotustilaisuus 10.2. klo 10 Purjehdussatamassa (kerro omat tilaisuudet -
aikataulutus)

• Vene 23 Båt: Messujen veneet: >>ilmoita veneet tammikuun loppuun mennessä 
kisaan - voittajat ke 15.2.

• Kansainvälisiä toimittajia kutsuttu messuille to-la

• Pelasta Itämeri -palkinto 20 000 e / jako pe 17.2. >>Ehdota palkinnon saajaa 
tammikuu loppuun mennessä

• Pidä Saaristo Siistinä vastuullisuuskumppani 2023

• Messuilla valokuvaaja, jonka kuvat käytössä heti avajaispäivän jälkeen 
http://mediabank.messukeskus.com

mailto:teija.armanto@messukeskus.com
https://link.webropolsurveys.com/S/CF2669DD173BB75D
https://link.webropolsurveys.com/S/A15389401BE7B8D2
http://mediabank.messukeskus.com


SoMe haltuun!

• Seuraa Vene Båt Facebookissa ja Instagramissa Suomi Veneilee.

• Kun viestit tapahtumasta ja osallistumisestasi, @Vene Båt tai 
@Suomiveneilee ja käytä #venemessut #suomiveneilee

• Jaa veneen julkaisuja omissa kanavissasi!

• Lähetä tietoa, kuvia ja videoita venemessuilla esittelemistäsi 
uutuuksista. Kerro myös osasto-ohjelmasta. Postaamme venemessujen 
fb-sivuille tietoa messuilla esiteltävistä tuotteista. Lähetä aineistot: 
laura.hiltunen@messukeskus.com

https://www.facebook.com/venemessut/
https://www.instagram.com/suomiveneilee.fi/
mailto:laura.hiltunen@messukeskus.com


Tärkeä tieto haltuun

1. Venemessujen nettisivut: Yrityksille

➢ Tietoa näytteilleasettajille

➢ Rakennus- ja purkuaikataulut ja sisäänkäynnit

2. eMessukeskus: yläreunasta

➢ Info -> kattava ohjeistus onnistuneisiin messuihin

➢ Kirjaudu -> sisään kirjautuminen

3. Asiakaspalvelu auttaa tarpeen mukaan, yhteyshenkilö Roosa Vuorela

➢ yrityspalvelu@messukeskus.com

➢ puh. 040 450 3250

https://vene.messukeskus.com/
https://vene.messukeskus.com/yrityksille/tietoa-naytteilleasettajille/
https://www.emessukeskus.com/
mailto:yrityspalvelu@messukeskus.com


Näytteilleasettajapalvelut

• Näytteilleasettajien taukotila on avoinna tapahtuman aukioloaikojen mukaisesti ja 

löytyy Messukeskus Siiven 2. kerroksessa. Ovikoodi löytyy kulkuluvasta.

• Näytteilleasettajien ruokailut perjantaina 10.9. ravintola Panoraamassa hallissa 6 
itäisen sisäänkäynnin lähettyvillä ja muina päivinä Mesta-ravintolassa Messukeskus 
Siiven toisessa kerroksessa.

• Lounasliput:

• Myymme lounas- , juoma- ja kahvilipukkeita Eat & Meet -ravintolasta 
(Ylägalleriassa) ja Stop & Shop -kioskista (Alagalleriassa).

• Lipukkeita on mahdollista tilata ennakkoon myyntipalvelumme 
kautta messukeskus.sales@compass-group.fi. Laskutuksen kautta lipukkeita 
ostaessa käyttämättömiä lipukkeita voi palauttaa maksutta kuluvan messun aikana 
Stop & Shop kioskiin.

mailto:messukeskus.sales@compass-group.fi


Näytteilleasettajapalvelut

• Messutoimisto palvelee tapahtuma-ajan: lisätilaukset osastoille, rakenteet, kulkulupien 

printtaus jne.

• Osastotarjoilut:

• Tarjoiluja voi tilata osastolle ennakkoon myyntipalvelustamme, viimeistään 4 päivää 
ennen tapahtuman alkua, messukeskus.sales@compass-group.fi tai 040 450 3252.

• Tilaisuudet osastolla:

• Ilmoita etukäteen, viimeistään 2 viikkoa ennen: noora.sormunen@messukeskus.com
päivämäärä, tilaisuuden kesto ja henkilömäärä.

• Vieraiden määrä tulee turvallisuussyistä suhteuttaa osaston kokoon, rajoitus 1 hlö/m.

• Tilaisuudet ennen tai jälkeen näyttelyn virallisten aukioloaikojen, hinta on 330 € / tunti. 
Hinnalla katetaan aukiolokuluja esim. henkilökunta sisäänkäynneillä ja narikassa.

mailto:messukeskus.sales@compass-group.fi
mailto:noora.sormunen@messukeskus.com


Ohjelma
Aalto, halli 1: Sukellus, vesiurheilua, 
SUP, melonta ja kalastus

Kalastusalue, halli 2: Uudet kalastus-
muodot, vetouistelu, heittokalastus, 
viehe, pilkki

Venemestarin Telakka, halli 7:
venetekniikka ja -varusteet sekä 
veneiden huollot, korjaukset ja 
kunnostukset.

Totalveneen Messi, halli 6: Messujen 
veneuutuudet, moottorivenemallit ja 
Baltian venematkailu

Purjehdussatama, halli 7:
Purjehdussisältöä, ajankohtaisia 
purjehtijoita, vastuullisuusteemoja

Aloita Veneily -aamupäivä su 12.2. klo 10-
12, ennakkoilmoittautuminen, messulipulla 
maksuton

Veneilykoulutus – tietoja nettisivuilla

Osasto-ohjelma

• Muista kertoa osasto-
ohjelmasta eMessukeskuksessa!

• Ohjelma julkaistaan tapahtuman 
nettisivuilla osana ohjelmakalenteria.



eLiput & printtiliput huomioita
• eLippuja voit lähettää rajattoman määrän.

• Ne laskutetaan tapahtuman jälkeen käytettyjen (eli sisäänkäynneillä luettujen) 
mukaan.

• Hinta on 8,18 €/kpl + alv 10 %, pois lukien osastoon sisältyvät liput.

• 13.1.2023 mennessä tilatut printtiliput laskutetaan tapahtuman jälkeen käytettyjen 
mukaan.

• Myöhemmin tilatut tai Messutoimistosta ostetut printtiliput laskutetaan tilausmäärän 
mukaan.

• Printtiliput postitetaan noin viikon sisällä tilauksesta.
• Hinta on 8,64 € / kpl + alv 10 %.

• Mikäli haluat vaihtaa kaikki tai osan osastoon sisältyvistä eLipuista printtilipuiksi, 
ilmoitathan siitä 13.1.2023 mennessä asiakaspalvelu@messukeskus.com.



eMessukeskus

eMessukeskus > yläreuna: kirjaudu

• Päivitä yritysprofiili.

• Lähetä eLippuja asiakkaille tapahtumaan.

• Lähetä kulkuluvat henkilökunnalle. HUOM! Kulkulupa 
on kuvallinen, jokainen kulkulupa vaatii kuvan ennen 
lähetystä.

• Osastotilaukset: kalusteet, sähköt, tarjoilut, siivoukset 
ja lisävalaistus yms.

• Kerro osasto-ohjelmasta & julkaiset mediatiedotteet

https://www.emessukeskus.com/


Muista tehdä nämä!

• Päivitä yritysprofiilisi eMessukeskuksessa
viimeistään perjantaina 9.12.2022.

• Ilmoita yhteisosastollenne tulevat 
alanäytteilleasettajat eMessukeskuksen kautta 
kohdasta Alanäytteilleasettajat viimeistään 
perjantaina 9.12.2022.

➢ Varmista näkyvyys kävijöille tapahtumassa 
jaettavassa messuinfossa.





Tehdään yhdessä onnistunut tapahtuma!

• Myyntipäällikkö: Tomi Frick, 040 777 9996, tomi.frick@messukeskus.com

• Myyntipäällikkö/veneilytarvikkeet: Risto Wuolle, 0400 970 788, risto.wuolle@messukeskus.com

• Tekniikan myyntipäällikkö/osastot: Veikko Viuha, 050 592 6292, veikko.viuha@messukeskus.com

• Tuottaja/käytännöt järjestelyt & ohjelma: Noora Sormunen 040 869 9763, 

noora.sormunen@messukeskus.com

• Asiakaspalvelu: Roosa Vuorela, 040 450 3250, yrityspalvelu@messukeskus.com

• Markkinointivastaava: Teemu Mikkonen, 040 457 1476, teemu.mikkonen@messukeskus.com

• Viestintä: Teija Armanto, 050 376 0804, teija.armanto@messukeskus.com

• Liiketoimintapäällikkö Jussi Kivikari, 050 525 2425, jussi.kivikari@messukeskus.com

mailto:tomi.frick@messukeskus.com
mailto:risto.wuolle@messukeskus.com
mailto:veikko.viuha@messukeskus.com
mailto:noora.sormunen@messukeskus.com
mailto:yrityspalvelu@messukeskus.com
mailto:teemu.mikkonen@messukeskus.com
mailto:teija.armanto@messukeskus.com
mailto:jussi.kivikari@messukeskus.com

