Meille uteliaille

Tavoita kohderyhmäsi täsmäiskulla!
Messuklubi on Messukeskuksen oma yleisömessuista
kiinnostuneille tarkoitettu ilmainen klubi, jonka jäsenet
saavat sähköisen klubikirjeen 6-8 kertaa vuodessa
haluamistaan tapahtumista. Klubikirjeet houkuttelevat
tulemaan messuille ja sisältävät paljastuksia lähestyvistä
messuista. Niissä myös tarjotaan rahanarvoisia etuja,
kerätään palautetta ja järjestetään kilpailuja.
Klubikirjeet ovat odotettuja ja luettuja, sillä kunkin
tapahtuman klubilaiset ovat itse tilanneet tietoa heitä
kiinnostavasta tapahtumasta ja sen aihepiiristä.
Messuklubeja on yhteensä 19 ja jokaisen tapahtuman
klubilla on omat jäsenensä. Jäsenyyksiä klubeissa
on yhteensä yli 600 000.

Tehosta messuosallistumistasi
ja tule mukaan klubikirjeeseen!
Mainos – houkuttele kävijä luoksesi
Näkyvyysvaihtoehto sisältää:
• tekstin (max 30 sanaa)
• kuvan (190x190 px tai 295x150 px)
• linkin tai linkkejä (johdata lukija omalle sivullesi)
Mainospaikka klubikirjeessä on hyvä tapa houkutella kävijä
luoksesi – liikkeeseesi, verkkokauppaasi tai messuosastollesi.

Banneri – valtaa pinta-alaa klubikirjeestä
Banneripaikkoja on kahta kokoa (600x200 px tai 600x100 px).
Bannerin voi linkittää esimerkiksi yrityksesi kotisivulle.

Järjestä oma tilaisuus klubilaisille
Messuklubilaiset osallistuvat mielellään heille varta vasten
järjestettyihin klubi-iltoihin. Kiinnostaisiko sinua järjestää
esimerkiksi promotilaisuus tai laittaa pystyyn pop-up-kauppa
omissa tiloissasi? Kutsu messuklubilaiset paikalle!
Kerro meille ideasi ja pyydä tarjous!

Messuklubin näkyvyysvaihtoehdot ja hinnat
jäsenmäärä
alle 25.000

jäsenmäärä
yli 25.000

MAINOS (M500)

1000 €

2000 €

BANNERI (M500)

1000 €

2000 €

+ voimassa oleva alv.

Mainokset ja bannerit toimitetaan jpg-muodossa osoitteeseen aineistot@messukeskus.com
Lisätietoja Messuklubi-yhteistyöstä saat tapahtumasta vastaavalta myyjältä.
Messukeskus, p. 040 450 3250, asiakaspalvelu@messukeskus.com. Katso myös messuklubi.fi
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Haluatko ottaa koko klubikirjeen haltuun?
Voit näkyä klubikirjeissä myös yksinoikeudella!
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Klubikohtaiset jäsenmäärät (tilanne 12.10.2016):
Caravan 7361
DigiExpo, GameXpo 15 536
GoExpo 45 524
Habitare 40 996
Helsinki Horse Fair 5 288
I love me –
Kauneus, Terveys, Muoti, Koru&kello 80 730
Kirjamessut 45 039
Kevätmessut 49 216
Lapsimessut 27 302
Eläinystäväni, Lemmikkimessut 15 094
Matkamessut 102 867
Meidän viikonloppu –
ELMA, Metsä, Kädentaito 34 489
MP Moottoripyöränäyttely 34 875
Musiikki 18 289
OutletExpo 18 198
Skiexpo 34 714
Venemessut 17 514
Viini ja Ruoka 16 955

Uutta Messuklubissa!
Automaailman kuumimmat uutuusmallit esittelevä
AUTO järjestetään ensimmäistä kertaa
marraskuussa 2016. Liity mukaan
klubiin ja pysy kuulolla!

messuklubi.fi
OIKEITA KOHTAAMISIA. AITOJA ELÄMYKSIÄ. KOSKETUS TULEVAISUUTEEN.
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