6.–9.4.2017

Suomen suurin vapaa-ajan asumisen messutapahtuma!
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Tule tekemään kauppaa!
Ostovoimaiset kävijät haluavat tutustua mökkielämän uutuuksiin
ja trendeihin sekä hyödyntää messutarjoukset. Edellisen
tapahtuman kävijät viihtyivät messuilla yli kolme tuntia
ja kävijöistä lähes 92 % tulee tapahtumaan myös ensi vuonna.
Kevätmessut-tapahtumakokonaisuus houkuttelee rakentamisesta
ja remontoinnista, asumisesta ja vapaa-ajan asumisesta,
sekä oman pihan ja parvekkeen laittamisesta kiinnostuneet
pääkaupunkiseudun ja lähialueiden asukkaat Messukeskukseen.
Samaan aikaan OmaMökki-messujen kanssa Kevätpuutarha-,
Oma Koti-, Sisusta!- sekä Lähiruoka & Luomu -messut.

OIKEITA KOHTAAMISIA. AITOJA ELÄMYKSIÄ. KOSKETUS TULEVAISUUTEEN.

Näytteilleasettajat olivat tyytyväisiä
OmaMökki-messuihin:
• ”Saimme asiakkaita enemmän kuin kahtena
edellisenä vuotena yhteensä.”
• ”Laadukkaita kävijöitä oli riittävästi!”
• “Kauppoja syntyi runsaasti.”
• ”Kävijämäärä vastasi odotuksiamme
ja saimme messuilta mitä haimmekin.”

kevatmessut.fi

MEDIAKORTTI
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6.–9.4.2017 Messukeskus Helsinki
Tavoita asiakkaasi messuilla!

Tutkittua tietoa edellisestä tapahtumasta

Mökin tai vapaa-ajan asunnon omistajat, mökkitontin
omistajat tai ostoaikeissa olevat, mökin hankintaa,
rakentamista tai saneerausta suunnittelevat, rakennusluvan saaneet tai sitä hakevat, vuokramökkeilijät
sekä viranomaiset

Messukontaktit			
Näytteilleasettajia 		
Näyttelypinta-ala			

Tuoteryhmät

Kävijäprofiili

Mökit ja muut vapaa-ajan asunnot • Ulkorakennukset
• Ulkoaltaat • Laiturit • Veneet (max. pituus 7 m)
• Energia-, vesi- ja jätehuolto • Tontit • Tietoliikenne
ja turvallisuus • Takat ja tulisijat • Välitys-, vuokraus-,
rahoitus- ja viranomaispalvelut • Mökin työkalut,
laitteet ja tarvikkeet • Saunat ja saunatarvikkeet
• Sisustustuotteet • Koulutus, tietopalvelut, lehdet
ja kirjallisuus • Muut alan tuotteet ja palvelut

Sukupuoli 		 Ikä
Nainen 71 % 		
Kävijöiden keski-ikä 47 vuotta
Mies
25 %

Paikanvuokra
Rakennukset, altaat, veneet ja laiturit
(väh. ½ osastosta):
• Riviosasto 64 €/m², kulmaosasto 70 €/m²
• Paikka laituri-, vene-, mökki- tai allasalueella: 64 €/m²

Muut tuotteet:
• Riviosasto 109 €/m², kulmaosasto 119 €/m²
• Kaksikerrosrakenteiden paikanvuokra:
Toisen kerroksen pinta-alasta laskutetaan
50 % paikan vuokrasta
Rekisteröintimaksu: 320 €/näytteilleasettaja
Kaikkiin hintoihin lisätään voimassa oleva alv.

55 000 kävijää *
167
4 752 m²

* Yhdessä vuoden 2015 vastaavan tapahtumakokonaisuuden kanssa

Kävijöistä 86 % asuu pääkaupunkiseudulla tai Uudellamaalla.
Kävijöistä 31 % asuu omakotitalossa, 22 % rivi- tai paritalossa
ja 44 % kerrostalossa. 40 % kävijöistä omistaa vapaa-ajan
asunnon. 21 % oli aikeissa tehdä kotona tai mökillä pientä
pintaremonttia ja 15 % suunnitteli suurempaa remonttia
vuoden kuluessa.

Messukontaktin kesto ja toisto
Kävijät viettivät messuilla keskimäärin 3,1 tuntia
ja heistä 88 % tulee varmasti tai todennäköisesti
myös seuraaville messuille vuonna 2017.

Kävijätyytyväisyys tapahtumaan
• 93 % kävijöistä oli tyytyväisiä OmaMökki-messuihin.

Kävijöiden tärkeimmät syyt vierailla messuilla
•
•
•
•

90 %
88 %
81 %
81 %

Tiedot ja vinkit 					
Ideat ja vinkit tuleviin hankintoihin		
Alan uutuudet ja trendit				
Toimijoihin tutustuminen messukäynnillä		

Aukioloajat
to–la 6.–7.4.
su 9.4.		

klo 10–18
klo 10–17

Järjestäjä
Messukeskus, Helsinki

Lisätietoja:
Minna Erkkilä
myyntipäällikkö
puh. 050 087 4019
minna.erkkila@messukeskus.com

kevatmessut.fi

Näytteilleasettajatyytyväisyys
• 82 % tavoitti haluamansa kohderyhmän
• 85 % tyytyväisiä tapahtumaan kokonaisuutena
• 88 % osallistuu varmasti tai todennäköisesti seuraavaan
OmaMökki-tapahtumaan
					
Näytteilleasettajien tärkeimmät
syyt osallistua OmaMökki-messuille

Tavoite toteutui
hyvin tai
erittäin hyvin

Yrityksen tunnettuuden lisääminen

80 %

Tuote- ja palveluvalikoiman markkinointi

70 %

Kauppojen tekeminen ja myynti

75 %

Uusien kontaktien solmiminen

60 %

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

OIKEITA KOHTAAMISIA. AITOJA ELÄMYKSIÄ. KOSKETUS TULEVAISUUTEEN.

