Kiinteistö - kiinteistönhoidon, isännöinnin
ja kiinteistöjen peruskorjauksen vuoden tärkein
tapahtuma 26.-27.9.2017

KUVITTELE TÄMÄ RAKENNUS
ILMAN KIINTEISTÖNHOITOA
Messut toteutetaan yhdessä Suomen Isännöintiliiton,
Suomen Kiinteistöliiton ja alan merkittävimpien
toimijoiden kanssa

OIKEITA KOHTAAMISIA. AITOJA ELÄMYKSIÄ. KOSKETUS TULEVAISUUTEEN.

MEDIAKORTTI

26.-27.9.2017
Messukeskus Helsinki
Helsinki
26.-27.92017 Messukeskus
Kiinteistö on vuoden tärkein tapahtuma kiinteistönhoidon, isännöinnin ja kiinteistöjen peruskorjauksen saralla.
Tapahtuma kokoaa Messukeskukseen alan ammattilaiset
ja päättäjät tutustumaan uusiin tuotteisiin,
oppimaan uutta ja verkostoitumaan.
Messut toteutetaan yhdessä Suomen Isännöintiliiton,
Suomen Kiinteistöliiton ja alan merkittävimpien
toimijoiden kanssa.

Paikanvuokrat:
• Riviosasto 122 €/m
• Kulmaosasto 132 €/m
• Rekisteröintimaksu 370 € laskutetaan ilmoittautumisen
yhteydessä jokaiselta näytteilleasettajalta. Hintoihin lisätään
voimassa oleva alv.
• Lue lisää kävijäkohderyhmistä, esillä olevista tuoteryhmistä
ja osallistumistavoista osoitteesta emessukeskus.com

Ota yhteyttä:

UUSI AJANKOHTA

Risto Wuolle,
myyntipäällikkö
0400 970 788
risto.wuolle@messukeskus.com

TEHOKAS SYKSYN AVAUS

UUSI SIJOITTELU
SYNERGIA SAMANAIKAISTEN TAPAHTUMIEN KANSSA

OSALLISTU HELPOSTI

VALMIIT OSALLISTUMIS- JA NÄKYVYYSRATKAISUT
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Yhtä aikaisesti Kiinteistön kanssa Pohjoismaiden
suurin turvallisuusalan tapahtuma FinnSec ja PohjoisEuroopan suurin audiovisuaalisen alan AVITA AudioVisual Expo.

MEDIAKORTTI

Tutkittua tietoa vastaavasta kokonaisuudesta 2015:

14 767

432
10 282m

MESSUKÄVIJÖITÄ TAPAHTUMAKONAISUDESSA
NÄYTTEILLEASETTAJIA
NÄYTTELYPINTA-ALA TAPAHTUMAKOKONAISUUDESSA

AMMATTIRYHMÄ

26.-27.9.2017 Messukeskus Helsinki

”Kävijöitä oli tasaisesti koko messujen ajan ja saimme hyviä
liidejä.”
”Puitteet olivat hyvät. Kävijät olivat pääsääntöisesti aitoja
potentiaaleja eikä satunnaisia kulkijoita juurikaan näkynyt.”

TOIMIALA

Näytteilleasettajien suosituksia:

”Lanseeraus onnistui mielestämme. Hyviä kontakteja syntyi, jatko näyttää.”

Lähde: TNS Gallup Media kävijätutkimus, Levikintarkastus ja Messukeskuksen
näytteilleasettajakysely. Messukyselyjen tunnuslukujen jakaumaprosentit
on pyöristetty tasaluvuiksi.

Kävijäkohderyhmät:
• Alan opiskelijat ja opettajat • Alan suunnittelijat • Alan tukku- ja vähittäiskauppa • Alan viranomaiset • Arkkitehdit, sisustusarkkitehdit • Asuntoosakeyhtiöiden hallitusten jäsenet • Huoltoyhtiöt •Isännöitsijät • Julkisivu-urakoitsijat • Kattourakoitsijat • Kiinteistöjen omistajat ja kiinteistöjohto • Kiinteistöpäälliköt • Korroosiourakoitsijat • Kuntapäättäjät ja -asiantuntijat • Lattian- ja seinänpäällysteurakoitsijat • Maalausurakoitsijat •
Maisema-arkkitehdit • Muotoilijat • Muut alalla työskentelevät • Puutarhurit • Rakennuttajat • Sisustusarkkitehdit • Taloyhtiöiden luottamushenkilöt • Urakoitsijat • Viheraluerakentajat, - suunnittelijat ja -hoitajat

Messuilla esillä:
• Energiatuotteet ja -palvelut • IT- ja tietotekniikkatuotteet ja -palvelut • Julkitilojen kalusteet ja varusteet • Jäte- ja ympäristöhuoltotuotteet ja -palvelut • Kiinteistöhuollon ja kunnossapidon tuotteet
ja palvelut • Kiinteistöhuoltokoneet ja -ratkaisut • Kiinteistöjohdon
tuotteet ja palvelut • Korjausrakentamisen tuotteet ja palvelut •
Muut tuotteet ja palvelut • Puhtauspalvelut • Talotekniikkatuotteet
ja -palvelut • Tutkimus, koulutus, järjestöt, kirjallisuus • Työmaatekniikka, koneet ja laitteet • Ulkoalueiden kalusteet ja varusteet

Väri&Pinta-teema-alueella:
• Julkisivumateriaalit ja -rakenteet • Katteet ja kattopinnoitteet •
Laatat ja kaakelit • Lattiapäällysteet • Liimat • Maalit, lakat ja öljyt
• Pinnoitteet • Pintojen puhdistus ja suojaus, • Seinäpäällysteet •
Suunnittelu ja konsultointi • Tapetit • Tasoitteet ja laastit • Telineet,
tikkaat ja nostimet • Tietotekniikka • Työasut • Työturvallisuus • Työvälineet ja laitteet • Urakointi • Vuokrauspalvelut ja- tuotteet
ViherTek-teema-alueella:
• Betoni- ja luonnonkivet • Hulevesituotteet ja -järjestelmät • ITjärjestelmät ja suunnitteluohjelmat • Kasvualustatuotteet • Katu- ja
puistoympäristön kalusteet • Lannoitteet • Leikki- ja liikuntavälineet • Nurmikonsiemenet, niittysiemenet, siirtonurmet • Puuvalmistuotteet ja huvimajat •Taimistotuotteet, koristepuut, pensaat ja
perennat • Työvälineet • Ulkovalaistus • Vesirakentaminen ja kastelujärjestelmät • Viheralan koneet ja laitteet • Viheraluesuunnittelu •
Viherkatto- ja kansirakentaminen • Viherrakentaminen
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