


Agenda

• Matkamessujen kuulumiset lyhyesti

• Vinkkejä markkinointiin ja viestintään

• Muista nämä tärkeät toimenpiteet liittyen mm. 
osastotilauksiin

• Messuilla mukana

• Opiskelijailtapäivä

• Ehdota ohjelmaa ohjelmavaloille viimeistään 
8.11.

• Seuraava näytteilleasettajatilaisuus

• Kysymyksiä?



Tärkeät päivämäärät

• 8.11. Ehdota ohjelmaa ohjelmalavoille

• 10.12.2022 Tekniikan (kalusteet, rakenteet) hinnat nousevat

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

mailto:graphics@messukeskus.com


Markkinoi messuosallistumistasi!

Messukeskus markkinoi tapahtumaa, näytteilleasettaja omaa osallistumistaan.

• Kävijä tulee usein tutustumaan tiettyihin palveluntarjoajiin. Varmista että potentiaalinen asiakkaasi tietää, 
että olette mukana !

Yhteisillä markkinointitoimenpiteillä voimme:

• rakentaa tietoisuutta tapahtumasta

• vahvistaa tapahtuman imagoa ja näin houkutella lisää kävijöitä nyt ja tulevaisuudessa

• herättää mielenkiinnon tapahtumaa ja messuohjelmaa kohtaan

• aktivoida kävijöitä rekisteröitymään



Lähteet: HubSpot¹, kuva: AIRA

OSTOPOLKU

On tärkeää, että ihmiset tietävät läsnäolostasi 
tapahtumassa jo ennen tapahtumaa

Toimenpiteet:

ENNEN, AIKANA &  JÄLKEEN



ENNEN:

Herätä mielenkiinto osallistumisestasi/osastostasi, miksi vierailla osastollasi, luo sopivaa sisältöä osallistumisen ympärille esim. 

”Parhaat vinkit matkalle” (REACH) → ohjaa lukijat kuulemaan/näkemään/kokemaan lisää messuille → saa asiakkaat (nykyiset ja 

uudet) vierailemaan luonasi. 

Muista – ennen jokaista tapahtumaa, tapahtuu keskustelua online

AIKANA:

Hyödynnä omat kanavasi ja aktiivinen tapahtumassa kohtaaminen

Kysele, kuuntele ja jaa mielipiteitä (asiakaskokemus)

Hyödynnä saamaasi palautetta, ohjaa asiakkaat ostopolulla eteenpäin 

→ Muista ohjata kävijä hänen ostopolun vaiheen mukaista sisältöä kohti esim. ”Parhaat vinkit matkalle”, verkkokauppa, sosiaalinen 
median kanavat, myymälä/liike

→ Kävijät voivat olla ostopolun eri vaiheissa: awareness (tietoisuus), consideration (harkinta) tai desicion (päätös)

→ Yleisesti tapahtumat sijoittuvat awareness-vaiheeseen.

JÄLKEEN:

Nosta tapahtuman kohokohtiasi, kiitä vierailijoita, ohjaa heitä ostopolulla eteenpäin, ”muistele” tapahtumaa, nosta tapahtumasta
tekemääsi sisältöä → ohjaa ostopolulla eteenpäin

→ Hyödynnä tapahtumaan osallistuminen myös jälkimarkkinoinnissa



Markkinoi messuosallistumistasi!

Hyödynnä tapahtuman valmiit, 
maksuttomat materiaalit, kun kerrot 
asiakkaillenne, että olette mukana messuilla!

• Voit käyttää materiaaleja esim. 
nettisivuilla, uutiskirjeissä, ilmoituksissa, 
somessa ja sähköpostin allekirjoituksessa.

• Matkamessujen graafinen ilme on 
muuttumassa – uusi aineisto ladataan 
käyttöönne tänne lokakuun alkupuolella:

• https://mediabank.messukeskus.com/kuvat/Matka+
Nordic+Travel+Fair/

https://mediabank.messukeskus.com/kuvat/Matka+Nordic+Travel+Fair/


Liput ja kutsut

• eKutsu = ammattilaisten kutsumiseen
• Helppokäyttöinen eKutsu-työkalu mahdollistaa henkilökohtaisen 

sähköpostikutsun lähettämisen yhdellä kertaa jopa tuhansille 
asiakkaille. Kutsuun voi liittää oman tervehdyksen, yrityksen 
logon/kuvia sekä tietoa yrityksen tarjonnasta messuilla.

• Työkalu löytyy eMessukeskus-palvelusta kohdasta 
"Lähetä eKutsuja ammattilaisille". eKutsuja ei siis tarvitse 
tilata ennakkoon, vaan voit lähettää niitä niin paljon kuin 
haluat, milloin haluat. Lähettäminen on maksutonta!

• Ohje eKutsun käyttämiseen https://material.messukeskus.com/
ekutsupalvelun-kayttoohje/

• eLippu= yleisöasiakkaiden kutsumiseen
• eLippuja voi myös lähettää eMessukeskuksesta löytyvän 

portaalin kautta. 

https://material.messukeskus.com/ekutsupalvelun-kayttoohje/


Päivitä yritysprofiilisi

• Päivitä 
yritysprofiilisi eMessukeskuksessa viimeistä
än 15.11.2022. Näin varmistat että 
yrityksesi nimi näkyy oikein kävijöille 
jaettavassa messuinfossa.

• Päivitetyt tiedot näkyvät Matkamessujen 
sivulla oman yrityksenne tiedoissa. Kerro 
sivulla mitä yrityksenne tarjoaa ja miksi 
osastollenne kannattaa tulla.

• Ohjeet profiilin päivittämiseen https://mess
ukeskus.com/profiilisivujen-hallinnan-
kayttoohjeet/

Yritysprofiili päivitettynä näyttää tältä:

Ja päivittämättömänä tältä:

https://messukeskus.com/profiilisivujen-hallinnan-kayttoohjeet/


Matkamessut alan viestinnän alustana

Alan yhteisiä aiheita

• Matkailun oikeutus – ei tarvi hävetä!

• Vastuullisuusasiat – pienillä valinnoilla on väliä

• Työllisyysvaikutukset

• Matkailuduunit – monipuolinen ja paras toimiala!

• Mitä muuta, saa laittaa ideoita!

Ennen tapahtumaa

• Seuraa Matkamessuja somessa! Li, Tw, Fb, Ig

• Kun viestit tapahtumasta, tägää Matkamessut ja käytä #Matka2023

Tehdään someilmiö yhdessä - jaa sisältöä omissa kanavissasi!



Matka 2023 vastuullisuuskilpailu 

• Avataan marraskuun alussa

• Haetaan matkailun vastuullisuuteen pohjautuvia 

matkailutuotteita ja -palveluita

• Kilpailun finaali Matkamessuilla 20.1.

• Suomen Messusäätiön myöntämä 6 000 euron 

palkintoraha



Tulevaisuuden työnantaja
• Matkamessut on mukana ratkaisemassa

työvoimapulaa
• Kutsu toisille aloille siirtyneitä ammattilaisia

ammattilaispäivään! Nettisivu avataan pian.
• Valitse eMessukeskuksessa tuoteryhmäksi
• Tulevaisuuden työnantaja
• Osasto merkitään Tulevaisuuden

työnantajaksi
• Suunnitelmissa “duunitori”, jos

työpaikkailmoituksia saadaan riittävästi!
• Tulevaisuuden työnantaja -nettisivu
• Opiskelijoiden iltapäivä 20.1.



Opiskelijoiden iltapäivä pe 20.1 

• Matkatieto-seminaareissa jatketaan opiskelijatapahtuman toteuttamista upouudella konseptilla. Suomen 
matkailualan liitto ja Matkamessut haluavat olla vahvasti mukana edesauttamassa matkailualan löytämistä 
sekä opiskelijoiden työllistymistä. Iltapäivä antaa mahdollisuuden tutustua mielenkiintoisiin yrityksiin ja 
matkailualan maailmaan!

• Opiskelijoille on luvassa koko iltapäivän ajan ohjelmaa sekä mielenkiintoisia mahdollisuuksia.

• Maksuton opiskelijailtapäivä järjestetään Matkamessuilla 20.1.2023 klo 12-17. Paikkana Norwegian Stage.

• Iltapäivän tavoitteena on inspiroida opiskelijoita esittelemällä matkailualan monipuolisia 
työmahdollisuuksia.

• Mukaan otetaan maksimissaan 500 opiskelijaa – nyt jo 460 ilmoittautunutta!

• Mitä on luvassa?
• Klo 12-15 opiskelijat voivat tutustua Matkamessujen tarjontaan
• Klo 15-16 mielenkiintoista ja inspiroivaa ohjelmaa Norwegian stagella
• Klo 16-17 mini rekrytointi pop up
→Osallistu yrityksenä rekrytointi pop uppiin! Osallistuminen on ilmainen kaikille yrityksille. Pop upissa

on valmiina pystypöytä ja yrityksen nimi A4 telineessä.
→Ilmoittautumiset ja lisäkysymykset osoitteeseen paula.tuominen@messukeskus.com

mailto:paula.tuominen@messukeskus.com


Osastosuunnittelu ja tilaukset osastolle

• Hinnoittelumme perustuu jaksohinnoitteluun joten suunnittelu ja toteutus 
kannattaa laittaa aluille ajoissa.

• Tilaukset ja tarjouspyynnöt 9.12. mennessä, niin normaalihinnat 
voimassa!

• 10.12. Alkaen hintoihin 20% korotus perushintoihin

• 30.12.2022 hintoihin 50% kiirelisäkorotus perushintoihin

• Osastot räätälöitynä budjettiin ja tarpeisiin valmiiksi rakennettuna.

• Design- ja suunnitteluosastot tarjoavat luovaa ja monipuolista tapaa olla 
mukana messuilla ja erottua eduksi.

• Materiaalien hyödyntäminen uudestaan ja ympäristöystävällisyys huomioiden

• Rakenteet, matot, kalusteet, sähköt, valot, näytöt, siivoukset, kuvatulosteet jne
vielä ehtii normaalihinnoin.
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• Tarjouspyynnöt osastojen suunnittelusta, toteutuksesta tai kokonaisuuksista, ole 
Veikkoon yhteydessä.

• Osastosi tiedot, pohjakartan ja hyödyllinen info eMessukeskus.com palvelussamme.

• 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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Kysymyksissä, tarjouspyynnöissä ja tilauksissa
Ota yhteyttä:

Veikko Viuha, Tekniikan myyntipäällikkö
+358 50 592 6292

Veikko.viuha@messukeskus.com



Mukaan Matkamessujen 
ohjelmaan?

• Näytteilleasettajien on mahdollista olla mukana 
toteuttamassa Matkamessujen ohjelmaa. Ehdota 
ohjelmaa lavoille viimeistään 8.11.

• Inspiration Stage = Musiikki, show, puheohjelmaa

• Norwegian Stage = Kotimaa ja Eurooppa

• Vastuullisuustori = Vastuullisuuteen liittyviä 
puheenvuoroja

• We love Cruises Stage = Aurinkoiset kohteet ja 
Karibia

• Second Home Stage = Asuminen ja kohdin 
hankkiminen ulkomailta

• Voit laittaa viestiä osoitteeseen 
paula.tuominen@messukeskus.com
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Mistä löydän kaiken käytännön tiedon?

➢ Matkamessut 2023 nettisivu: matkamessut.fi

➢ Yrityksille

➢ Tietoa näytteilleasettajille

➢ https://matka.messukeskus.com/naytteilleasettajille/tietoa-

naytteilleasettajille/

https://matka.messukeskus.com/naytteilleasettajille/tietoa-naytteilleasettajille/


Seuraavat Näytteilleasettajainfot

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

• Kaikki viime hetken stepit



Kiitos! 
Kysymyksiä?


