


Agenda

• Tiimin esittely

• Matkamessujen kuulumiset

• Lisänäkyvyysvaihtoehdot

• Osaston suunnittelu ja tilaukset

• Tärkeät päivämäärät

• eMessukeskus

• Seuraavat näytteilleasettajatilaisuudet

• Kysymyksiä?



Matkamessut tiimi

Business Manager: Noora Haatainen

Myyntipäälliköt: Rea Sandström & Laura Kaijanto

Ohjelmat/sisältö: Paula Tuominen

Tekniikan myyntipäällikkö: Veikko Viuha

Markkinointi: Teemu Mikkonen

Viestintä: Anu-Eveliina Mattila

Matka Workshop Day tuottaja: Maaret Manninen
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Matkamessut 18-22.1.2023

Keskiviikko 18.1.

Matka Workshop Day

Torstai 19.1. klo 9.00 - 18.00
Ammattilaispäivä & Matka Business Forum

Perjantai-sunnuntai 20.-22.1. klo 10.00 – 18.00
Yleisöpäivät

Caravan-messut 20.-22.1.2023 klo 10.00 - 18.00



Ajankohtaiset asiat

• Partnerimaa Kreikka

• Kotimaa, Eurooppa, kaukokohteet, liikenne ja 
viranomaiset

• Second home

• Helsinki Food District

• Tasty Travel

• Sunny Village

• Matka Business Forum 19.1.

• 6 eri ohjelmapistettä

• Matka Workshop Day 18.1.

• Samaan aikaan Caravan-messut 20.-22.1.



Lisänäkyvyydet

• Diginäytöt sisällä ja ulkona

• Lattiatarrat

• Promopisteet

• Kuulutukset

• Uutiskirjeet (+ 59 000 hlöä)

• Somenäkyvyydet: Instagram, Facebook

→ Kysy lisää myyntipäälliköltä
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Osastosuunnittelu ja tilaukset osastolle
• Aikaiset suunnitelmat kannattaa! 30.9. asti 10% etu tilauksista ja tarjouspyynnöistä 

messuille.

• Hinnoittelumme perustuu jaksohinnoitteluun joten suunnittelu kannattaa laittaa aluille 
ajoissa.

• 1.10. alkaen hinnat nousevat 10%

• 10.12. Alkaen hintoihin 20% korotus perushintoihin

• 1.1.2023 hintoihin 50% korotus perushintoihin

• Messujen alla 12.1.2023 hinnat nousevat 100% perushintoihin

• Anna meidän toteuttaa osastonne. Meiltä ammattimaisesti ja vankalla 
kokemuksella suunnitellut ja rakennetut osastot - oli sitten kyse pienestä tai isosta 
osastosta, lattiasta kattoon!

• Osastot räätälöitynä budjettiin ja tarpeisiin valmiiksi rakennettuna.

• Design- ja suunnitteluosastot tarjoavat luovaa ja monipuolista tapaa olla mukana messuilla 
ja erottua eduksi.
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• Hyödynnä pikaisesti etu, syyskuun loppuun mennessä tehdyt tilaukset ja 
tarjouspyynnöt normaalihintojakin edullisemmin.

• Tarjouspyynnöt osastojen suunnittelusta, toteutuksesta tai kokonaisuuksista, ole 
Veikkoon yhteydessä.

• Osastosi tiedot, pohjakartan ja hyödyllinen info eMessukeskus.com palvelussamme. 
Pohjakarttojen päivitys käynnissä, ajantasainen paikka tulee lähiaikoina.

• Aikaisemmat tilaukset voimassa sellaisenaan, jos tarve muutoksiin niin ole 
yhteydessä ja katsotaan tilaukset kuntoon

• Aikaisemmat tilatut grafiikat ja logot uusilla logoilla ja materiaaleille. Uudet aineistot 
30 päivää (19.12.2022) ennen tapahtuma graphics@messukeskus.com
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Kysymyksiä osastoista ja tilauksista? Ota 
yhteyttä:

Veikko Viuha, Tekniikan myyntipäällikkö
+358 50 592 6292

Veikko.viuha@messukeskus.com



Tärkeät päivämäärät

• 21.9. Alanäytteilleasettajien tarkistus /päivitys

• 21.9. tarkista laskutustiedot sekä tilaukset eMessukeskuksesta

• 1.10. Workshop Day osallistumisen hinta
nousee 1510 € -> 2110 €

• Tekniikan (kalusteet, rakenteet) hinnat nousevat

• 8.11. Ehdota ohjelmaa ohjelmalavoille

• 19.12. Kaikki graafiset materiaalit (otsalauta, kuvaseinäke tms.) 
tulee toimittaa uudestaan Messukeskukselle osoitteeseen
graphics@messukeskus.com



EMessukeskus
• Sivu: emessukeskus.com → kirjaudu sisään

• Päivitä yritysprofiili

• Kerro ohjelmastasi

• Tavoita media

• Jaa käyttäjätunnuksia

• Lähetä eLippuja ja eKutsuja

• Näytteilleasettaja- ja rakentajakulkuluvat

• Lisätilaukset osastolle: sähkö, siivous, kalusteet yms. 
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Mistä löydän kaiken käytännön tiedon?`

➢ Matkamessut 2023 nettisivu: matkamessut.fi

➢ Yrityksille

➢ Tietoa näytteilleasettajille



Seuraavat Näytteilleasettajainfot

• 2. Näytteilleasettajainfo 2.11.2022 klo 9.30 – 10.30
• Miten markkinoimme yhdessä Matkamessuja? 

• Käytännön ohjeita osallistumiseen 

• 3. Näytteilleasettajainfo 13.12.2022 klo 9.30 – 10.30
• Onko vielä kysyttävää? Me autamme! 

• Kaikki viime hetken stepit



Kiitos! 
Kysymyksiä?


