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VENEMESSUT ON KAUPPAPAIKKA!
Venemessuille tullaan tekemään hankintoja, tutustumaan uutuuksiin ja verkostoitumaan.
Vene 17 Båt -messut on paras tapa tavoittaa ostavat asiakkaat ja antaa heille mahdollisuus
tutustua tuotteisiin ja palveluihin paikan päällä omin käsin. Tapahtuma on pysynyt veneilyväen
suosikkitapahtumana ja paikkana, jossa pääsee tapaamaan asiakkaat kasvokkain.

76 816

			

Kävijää (2016)

415			
Näytteilleasettajaa (2016)			

VESIURHEILU
LAITURIT
KALASTUS
HUOLTO JA HOITO TARVIKKEET

venemessut.fi
facebook.com/venemessut
#venemessut
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26 316
Osastopinta-alaa m2 (2016)

VENEET
PALVELUT

MEDIAKORTTI
VENEMESSUILLA ESILLÄ JA OSASTOJEN SIJOITTELUPERUSTEET (KS. HALLIJAKO HINNASTOSSA)
Purjeveneet • moottoriveneet • puuveneet • muut veneet • moottorit • vene-elektroniikka ja navigointi • purjeet
ja mastot • venevarusteet ja -tarvikkeet • veneenrakennus ja kunnossapito • veneiden sisustus • sähkö, lämmitys ja
saniteetti, sammutus-, turva- ja pelastusvälineet • venekeittiö • asusteet ja jalkineet • laiturit • trailerit • kalastus •
sukellus • melonta • palvelut

• Tule tekemään kauppaa!
• Lähes 77 000 kävijää! 		

							
• Tapaat asiakkaat kasvokkain!
• Asiakkaita myös lähialueilta!
							

- Vene Båt -messut on kauppapaikka, missä tehdään hankintoja
- Vene Båt -messut on Pohjois-Euroopan suurin ja johtavin
veneilytapahtuma
- Messut on aidosti sosiaalinen media
- Panostamme markkinointiin ja yhteistyöhön koko
Itämeren alueella

TUTKITTUA TIETOA VENEMESSUISTA (2016)
76 816

kävijää

42
415

vuotta on kävijöiden keski-ikä
näytteilleasettajaa

26 316

osastopinta-alaa m2

KÄVIJÄT
91 %

kävijöistä oli tyytyväisiä tapahtumaan kokonaisuutena

20 %

kävijöistä kävi venemessuilla ensimmäistä kertaa
– messujen kautta tavoitat uusia asiakkaita

75 %

Venemessuilla käynti ja siellä saatujen tietojen saaminen vaikutti
kävijöiden ostopäätöksiin tai nosti intoa tehdä tulevia hankintoja

NÄYTTEILLEASETTAJAT
80 %

näytteilleasettajista oli tyytyväisiä messuihin kokonaisuutena

75 %

näytteilleasettajista kertoi tavoittaneensa oikeat kohderyhmät
messuilla

85 %

näytteilleasettajista aikoo varmasti
tai todennäköisesti osallistua Vene 17 Båt -messuille

Lähteet: MediaAuditFinland Oy, TNS Gallup Media kävijätutkimus ja Messukeskuksen näytteilleasettajakysely. Messutunnuslukujen jakaumaprosentit on pyöristetty tasaluvuiksi.

KIINNOSTUITKO? OTA YHTEYTTÄ
Ideoidaan yhdessä juuri sinun tarpeisiisi sopiva
toteutus tai osallistumisratkaisu

Tomi Frick
myyntipäällikkö
puh. 040 777 9996
tomi.frick@messukeskus.com
WWW.VENEMESSUT.FI

OIKEITA KOHTAAMISIA. AITOJA ELÄMYKSIÄ. KOSKETUS TULEVAISUUTEEN.

Kasvata näkyvyyttäsi
mainospaikoilla!
Hyödynnä Messukeskuksen mainospaikat ja varmista onnistumisesi. Osaston lisäksi oman yrityksen näkyvyyttä voi kasvattaa
hyödyntämällä messukeskuksen tutkittuja
mainospaikkoja.
Tuhansien kävijöiden joukossa näyttävät
mainospaikat kiinnittävät huomion ja johdattavat kävijät osastolle. Näin myös yrityksesi ja
tuotteidesi tunnettuus kasvaa.
Kerromme mielellämme lisää
mahdollisuuksista näkyä kävijöille.
Mahdollisuudet ovat lähes rajattomat!
Hyödynnä myös mahdollisuudet Venemessujen messuklubissa ja uudistuneilla nettisivuilla.

Lue lisää kohderyhmästä, erikoisalueista
ja osallistumistavoista emessukeskus.com

venemessut.fi
facebook.com/venemessut
#venemessut

OSASTOHINNAT

JA TAPAHTUMAN OSALLISTUMISEHDOT

10.–19.2.2017
Messukeskus Helsinki
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Moottoriveneet, moottorit, vakuutus, rahoitus,
välitys, puuveneet, klassiset veneet
Purjeveneet
Varusteet, tarvikkeet, sisustus, elektroniikka,
asusteet, SPV ja luokkaliitot
Laiturit, trailerit, kalastus, matkailu, palvelut,
charter, vuokraveneet
Uusi Aalto

Veneosasto
Osaston koko

€/m2

• Alle 100 m2		
68
• 101–200		
66
• 201–300		
63
• 301–400		
60
• 401–500		
57
• 501–600		
54
• 601–700		
51
• 701–800		
48
• 801–900		
45
• 901–1000		
43
• 1001–1300		
41
• 1301–2000		
39
• Yli 2001		
37

Laituripaikkojen hinnoittelu

Muu osasto (näyttelytila)

Moottoriveneille

Osaston koko

€ / m2

• Alle 100 m2
• 101–200
• 201–300
• 301–400
• 401–500
• 501–600
• Yli 601		

85,50
81,50
77
73
69
65
63

• <= 30 jalkaa			
• > 30 jalkaa			

Purjeveneille

3 140 €
3 570 €

• <= 30 jalkaa			
• > 30 jalkaa			

2 980 €
3 420 €

Annamme alennusta:
• kahdestä veneestä			
• kolmesta tai useammasta 		

–5 %
–10 %

Alennus koskee kaikkia veneitä.

Rekisteröintimaksu 370 € paikanvuokran lisäksi. Alv 24 % lisätään hintoihin.
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Huom! Hinnoittelu koskee osaston kaikkia
neliöitä!

OSASTOHINNAT

JA TAPAHTUMAN OSALLISTUMISEHDOT
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Valitse sinulle sopivin tapa osallistua messuille!
Voit varata osastopaikan ja tilata osaston varustelun erikseen,
kätevä vaihtoehto on tilata valmis ratkaisu.

Näyttelytila
Voit vuokrata pelkkää näyttelytilaa ja täydentää osastopaikkasi
haluamillasi rakenteilla, kalusteilla ja tekniikalla. Meiltä voit tilata
myös yksilöllisesti suunnitellun osaston.
Ota yhteyttä: design@messukeskus.com

Osaston koko

hinta / m2

6-100 m²
101–200 m²
201–300 m²
301–400 m²
401–500 m²
501–600 m²
yli 600 m²

85,50 € / m²
81,50 € / m²
77 € / m²
73 € / m²
69 € / m²
65 € / m²
63 € / m²

Myynti-/Esittelyosasto

OSASTON HINNAT

on edullinen ja vaivaton tapa osallistua Messukeskuksen tapahtumiin.
Voit täydentää valmiiksi rakennetun osaston toimivaksi kokonaisuudeksi kalusteilla ja yrityksesi ilmeen mukaisilla somisteilla.

Osaston koko

hinta / m2

6–10 m2

181,50 €

Osaston hintaan sisältyy:
• näyttelytila
• valkoiset seinät ja otsalaudat profiili- tai vakiorakenteesta
• otsalautateksti tai logo, kulmaosastoissa molemmilla sivuilla
(ei otsalaudattomissa osastoissa)
• palamatto (tummanvihreä, -punainen, -sininen tai -harmaa)
tai rullamatto (vaaleanharmaa, kardinaalinpunainen, tummanvihreä, violetti, turkoosi, ruskea, fuksia, valkoinen, keltainen,
musta, harmaa, sininen, punainen, vihreä, beige, tummansininen,
grafiitinharmaa, oranssi)
• perusvalaistus: monimetallivalaisin 1 kpl / otsalautametri
(kulmaosastoissa vain pidemmällä sivulla)
• pistorasia 16A 230 V (3,6 kW) ja sähkön kulutus
• osaston pystytys- ja purkutyö sekä alkusiivous
Huom! Asennamme tummanharmaan palamaton ellei muuta ole
ilmoitettu. Muutokset ja lisäykset veloitetaan erikseen.

2

12–21 m

155,50 €

24–36 m2

140,50 €

40–50 m

124,50 €

2

Profiilirakenne (riviosasto)

Premium-osasto

OSASTON HINNAT

Haluatko erottua eduksesi? Esittele yrityksesi, tuotteesi ja palvelusi
tyylikkäällä Premium-osastolla.

Osaston koko

hinta / m2

24–36 m2

238,50 €

Osaston hintaan sisältyy:

40–50 m

211,50 €

•
•
•
•
•
•
•
•

2

Vakiorakenne (kulmaosasto)

näyttelytila
valkoiset seinät molto-rakenteesta
valkoinen kiiltävä laminaattilattia
2m2 varasto
kaksi graafista pintaa (1910 x 2410 mm)
trussivalopaketti
pistorasia 16A 230 V (3,6 kW) ja sähkön kulutus
osaston pystytys- ja purkutyö sekä alkusiivous

Premium-osasto on saatavilla vain kulma- ja päätyosastoina.

Tapahtuman osallistumisehdot
Nämä ehdot täydentävät Suomen Messut Osuuskunnan yleisiä osallistumisehtoja.
• Rekisteröintimaksu 370 € laskutetaan jokaiselta
näytteilleasettajalta ilmoittautumisen yhteydessä.
• Kaksikerrosrakenteet: Toisen kerroksen pinta-alasta laskutetaan
50 % paikanvuokrasta.
• Yhteisosastot: Osastolle tulevista muista yrityksistä laskutetaan
rekisteröintimaksu. Paikan varannut näytteilleasettaja vastaa
yhteisosastonsa osallistumismaksuista.
Lisätietoja tapahtuman myyntipäälliköltä tai www.venemessut.fi
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• Laskutuslisä on 20 €/lasku. Laskutuslisä peritään, jos yrityksen
yhteystietoja muutetaan tai yhteisosaston paikanvuokralasku
jaetaan useamman yrityksen kesken.
• Kaikkiin hintoihin lisätään voimassa oleva alv.
• Osallistuminen laskutetaan ennen näyttelyä, eräpäivä 2.1.2017.
• Teethän tilaukset ajoissa, sillä hinnat nousevat kuukautta ennen
tapahtumaa.

