Pohjoismaiden suurin puutarha-alan tapahtuma!
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Tule tekemään kauppaa!
Kävijät viihtyivät edellisillä messuilla keskimäärin lähes neljä
tuntia. Yli 90 prosenttia heistä tulee varmasti tai todennäköisesti
seuraaville messuille. Edellisessä Kevätpuutarha-messujen
tapahtumakokonaisuudessa oli yli 55 000 kävijää. Samaan aikaan
Kevätpuutarha-messujen kanssa järjestetään myös OmaMökki-,
Oma Koti-, Sisusta!- sekä Lähiruoka & Luomu -messut.
Messujen näyttävä ja trendikäs yleiskoristelualue esittelee,
miten pihan ja puutarhan voi jakaa erilaisiin toimintoihin,
ja saada niistä aikaan näyttävän ja toimivan kokonaisuuden.
Yleiskoristelualueen pääsuunnittelusta vastaa Puutarhaetsivät Oy.

Näytteilleasettajat tyytyväisiä
tapahtumaan:
• ”Onnistuimme hyvin asettamissamme tavoitteissa.
Kevätpuutarha on Suomen tärkein messutapahtuma
alallamme.”
• “Monipuolinen messu, jossa kävijät myös ahkerasti 		
ostavat tuotteita.”
• “Oma osasto toimi hyvin ja oli mielestämme onnistunut.”
• ”Oikea kohderyhmä, hyvä osasto, toimiva porukka
ja hyvä myynti ja näkyvyys.”

kevatmessut.fi

OIKEITA KOHTAAMISIA. AITOJA ELÄMYKSIÄ. KOSKETUS TULEVAISUUTEEN.

MEDIAKORTTI
6.–9.4.2017 Messukeskus Helsinki
Tavoita asiakkaasi messuilla!

Tutkittua tietoa edellisestä tapahtumasta

Messuilla kohtaat olemassa olevia ja potentiaalisia
asiakkaitasi. Saat tuotteesi ja palvelusi esille puutarhan
ja pihan harrajastajille ja ammattilaisille – kasvotusten
ja henkilökohtaisesti.

Messukontaktit		
Näytteilleasettajia
Näyttelypinta-ala		

Tuoteryhmät
• Kukat, siemenet, sipulit ja hyötykasvit
• Rakenteet ja rakennukset • Kalusteet • Päällysteet
• Grillit ja muut tulisijat • Mullat, turpeet ja lannoitteet
• Suihkulähteet, altaat ja muut vesielementit • Koristeet,
ruukut ja valaisimet • Markiisit, katokset ja aurinkosuojat
• Koneet, laitteet, tarvikkeet ja työvälineet • Suunnittelu
ja viherrakentaminen • Muut alan tuotteet ja palvelut

Paikanvuokra
Puutarhan ja kodin kasvituotteet:
Riviosasto 64 €/m², kulmaosasto 70 €/m²

Muut tuotteet:
Riviosasto 109 €/m², kulmaosasto 119 €/m²
• Kaksikerrosrakenteiden paikanvuokra:
Toisen kerroksen pinta-alasta laskutetaan
50 % paikan vuokrasta
Pihakalusteet:
Pihakalusteiden erikoishinta sisältää paikanvuokran,
vihreän palamaton, yleisvalaistuksen syväsäteilijöillä:
• 51–100 m²
90 €/m²
• 101–150 m²
83 €/m²
• yli 150 m²
81 €/m²

55 000 kävijää *
212
7 225 m²

Kävijäprofiili
Sukupuoli
Nainen 73 % 		
Mies
26 %

Ikä
Kävijöiden keski-ikä 46 vuotta

Kävijöistä 67 % on pääkaupunkiseudulta tai Uudeltamaalta.
Kävijöistä 40 % asuu omakotitalossa, 20 % rivi- tai paritalossa
ja 39 % kerrostalossa.

Messukontaktin kesto ja toisto
Kävijät viettivät messuilla keskimäärin 3,4 tuntia.
Kävijöistä 91 % tulee varmasti tai todennäköisesti
myös seuraaville Kevätpuutarha-messuille 2017.

Kävijöiden messupalaute
• 90 % oli tyytyväisiä Kevätpuutarhaan kokonaisuutena.

Kävijöiden tärkeimmät syyt vierailla Kevätpuutarhassa
• Uudet tuotteet ja ideat				
77 %
90 %
• Elämykset ja viihtyminen				
• Asiantuntijoiden neuvot ja vinkit			
91 %
89 %
• Ostovaihtoehtojen kartoitus			
• Ostokset					71 %

Rekisteröintimaksu paikanvuokran lisäksi on 320 €.

Näytteilleasettajatyytyväisyys
Aukioloajat
to–la 6.–8.4.
su 9.4.		

klo 10–18
klo 10–17

Järjestäjä

• Tyytyväisiä tapahtumaan kokonaisuutena		
• Tavoitti haluamansa kohderyhmän 		
• Osallistuu varmasti tai todennäköisesti seuraavaan
Kevätpuutarha-tapahtumaan vuonna 2017

Messukeskus, Helsinki
Näytteilleasettajien ensisijaiset syyt
osallistua messuille

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

kevatmessut.fi

OIKEITA KOHTAAMISIA. AITOJA ELÄMYKSIÄ. KOSKETUS TULEVAISUUTEEN.

90 %
90 %
79 %

Tavoite toteutui
hyvin tai
erittäin hyvin

Uutuustuotteen tai -palvelun lanseeraus

100 %

Tuote- ja palveluvalikoiman esittely

98 %

Yrityksen imagon rakentaminen

96 %

Kauppojen tekeminen ja myynti

69 %

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

