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Pohjois-Euroopan suurin AV-alan ammattitapahtuma
kokoaa yhteen palveluntarjoajat ja ostajat.
Kansainvälinen AVITA AudioVisual Expo on AV-alan Pohjois-Euroopan suurin ammattitapahtuma. Tapahtuma kokoaa yhteen
alan ammattilaiset, suunnittelijat ja päätöksentekijät, toimitilapäättäjät, AV-laitteita, - järjestelmiä ja -palveluita ostavien
yritysten ja oppilaitosten edustajat, tapahtumatuottajat ja -järjestäjät sekä alan merkittävimmät tuotteiden ja palveluiden
tarjoajat ja organisaatiot. Messukeskus järjestää tapahtuman Audiovisuaalisen ammattiviestinnän toimialaliitto - AVITA ry:n
toimeksiannosta.
Uudistunut tapahtuma esittelee monipuolisesti alan uusinta tekniikkaa, tuotteita, ohjelmistoja ja palveluita. Runsas
seminaari- ja koulutustarjonta täydentää messujen antia. Samanaikaisesti järjestettävät Suomen suurin kiinteistöalan
tapahtuma Kiinteistö ja Pohjoismaisen suurin turvallisuusalan tapahtuma FinnSec tuovat paikalle uusia potentiaalisia
kävijäkohderyhmiä ja yhteistyömahdollisuuksia.
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Mediakortti

26.–27.9.2017
Messukeskus Helsinki
Kävijäkohderyhmät
• Alan ammattilaiset, suunnittelijat, päätöksentekijät, tapahtumatuottajat ja
-järjestäjät sekä alan merkittävimmät tuotteiden ja palveluiden tarjoajat ja
organisaatiot
• AV-laitteita, -järjestelmiä ja –palveluita ostavien yritysten, yhteisöjen, laitosten ja oppilaitosten edustajat, toimitilapäättäjät, toimitusjohtajat ja muut
päätöksentekijät
• Kiinteistöjen, liike- ja julkistentilojen omistajat, kiinteistöpäälliköt ja isännöitsijät,
hankintapäälliköt ja hankinnoista vastaavat
• AV-alan oppilaitosten, tapahtumatalojen sekä teatterien henkilökunta
• Sähkö-, tele ja turva-alojen urakoitsijat ja suunnittelijat
• Arkkitehdit ja sisustus- ja valaistussuunnittelijat
• Tietohallintopäälliköt ja tietotekniikka-asiantuntijat

Tutkittua tietoa edellisestä
tapahtumasta 2015
Messukävijöitä............................ 14 767 *
Näytteilleasettajia...................... 69
Näyttelypinta-ala........................ 1939 m²
* Yhdessä muun tapahtumakokonaisuuden kanssa

Messuilla esillä

Muu 6 %
Opiskelija
tai opettaja 6 %

• AV- ja IT-tekniikka
• AV-alan ohjelmisto – ja verkkoratkaisut
• AV- jaIT-verkkoratkaisut sekä-ohjelmistot
• AV- jaIT-järjestelmien ja-aineistojen verkkohallinta sekä integraatiopalvelut
• AV- ja IT-esitystekniikkaratkaisut yrityksissä ja opetusalalla (neuvottelu- ja luentoja luokkatilat)
• Esitystekniikkan tuoteet, ratkaisut ja palvelut
• AV-suunnittelu ja –konsultointi sekä hankintapalvelut
• AV-järjestelmien urakointi sekä järjestelmäintegraatio

TYÖTEHTÄVÄ

• Videotuotanto-, jakelu- ja esitysympäristöt

Johto 4 %

Asiantuntija 34 %

Päällikkö 12 %

Yrittäjä 12 %

• Esitystekniikan energiatehokkuus ja elinkaariratkaisut

Työntekijä 26 %

• AV-ratkaisujen huolto- ja ylläpitopalvelut
• Sähköinen akustiikka sekä akustiikkatuotteet
• DigitalSignage- ja inforatkaisut

• Valaistus- ja esitysmekaniikan tekniikka, tuotteet ja ratkaisut
• IPTV, webcast ja suoratoisto sekä kommunikaatioratkaiden integraatio
• AV-, media- ja musiikkituotanto
• Äänievakuointi tekniikka ja-ratkaisut

Muu 16 %

TOIMIALA

» Digitaalinen kuva- ja ääniviestintä liiketiloissa ja julkisilla paikoilla
» Digitaalinen sisällöntuotanto, ohjelmistot ja monikanavaratkaisut
» Video-, web- ja etäneuvotteluratkaisut
» Broadcast-äänen ja -kuvan lähetys- ja välitystoiminta
» Äänentoisto
» Kuulon apuvälineet ja kuuloesteettömyys
» Rental- ja tapahtumatekniikka
» LED-tekniikka ja -ratkaisut

Palvelut 34 %
Teollisuus 7 %
Tutkimus,
koulutus 8 %

Kauppa 11 %
Julkinen sektori 24 %

• Tapahtumaturvallisuus sekä esitystekniikan turvaratkaisut

Näyttelytila
• 9-29 m² 195 € / m²
• yli 30 m² 177 € / m²
Hintoihin lisätään voimassa oleva alv.
• Avita ry:n jäsenille -15 % paikanvuokrasta kun tilanvaraus on
tehty viimeistään 15.6.2017!
Osastolle tulevista muista yrityksistä (alanäytteilleasettajista)
laskutetaan 370 €/yritys, sisältää alanäytteilleasettajan tiedot
messuoppaaseen.

Lue lisää kävijäkohderyhmistä, esillä olevista tuoteryhmistä ja osallistumistavoista emessukeskus.com

Ota yhteyttä:
Anne Häyrynen
040 905 2456, anne.hayrynen@messukeskus.com
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VIIME KERRAN KÄVIJÖISTÄ:
81 % osallistuu hankintojen päätöksentekoon
43 % sopi yhden tai useamman näytteilleasettajan
kanssa jatkoneuvotteluista
76 % oli tyytyväisiä tapahtumaan
82 % aikoo saapua tapahtumaan ensi kerrallakin

• Kasvata näkyvyyttäsi mainospaikoilla! Hyödynnä osallistuessasi
Messukeskuksen mainospaikat ja varmista onnistumisesi.
• Tuhansien näyttelykävijöiden joukossa näyttävät
mainospaikat kiinnittävät huomion ja johdattavat kävijät osastolle.
Näin myös yrityksesi ja tuotteidesi tunnettuus kasvaa.
• Kerromme mielellämme lisää mahdollisuuksista näkyä kävijöille!

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

• Rakennusyritykset ja talonvalmistajat

