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Kehitysryhmän kokous 
keskiviikko 21.1.2015 



Kokouksen esityslista 

• 1. Kokouksen avaus                                           

• 2. Kehitysryhmän jäsenten kuulumiset  

• 3. Myyntitilanne 

• 4. Ohjelma  

• 5. Markkinointi ja viestintä 

• 6. Muut mahdolliset asiat  

• 7. Seuraava kokous 



Myyntitilanne 20.1.2015 
Näytteilleasettajia 99 kpl ja osastotilaa varattu 3700 m2 
 
Kartalla tällä hetkellä vapaana olevat osastopaikat. 



Kevätmessut on tapahtumakokonaisuus, jonka sisällä 5 eri tapahtumaa (uutena lähiruoka & 
Luomu) 



Tapahtumakokonaisuutta tuodaan esille myös kokonaisuutena, milloin puhutaan 
kevätmessuista. Kevätmessuilla on oma ilme, jossa on henkilöhahmoja kustakin 
tapahtumasta. (jokaisella myös omaa näkyvyyttä) 

2015 tapahtuma on  
kevätpuutarha 

Kuvakaappauksia v. 2014 mediasta) 



 
 
Haetaan tunnettuutta ja huomiota vahvasti ulkomainonnolla, verkolla ja 
radiolla + printti  
 
Tapahtumakokonaisuutta tuodaan vahvasti esille yhteisilmoituksilla, mutta 
jokaisella tapahtumalla myös omaa näkyvyyttä 
 
Painopiste ulkomainonnassa on yhteisnäkymisellä – herätellään kevään 
odotusta 
 
Verkossa aktivoidaan ja houkutellaan kuluttajia sivuille tutustumaan 
tapahtumaan ja ostamaan lippu etukäteen, tarjouksia ja etuja myös luvassa  
 
Hakusanamainonnassa kaikilla tapahtumilla omaa näkymistä erikseen 
 
Tukena messulehden jakelu pääkaupunkiseudulla 
 
Messuklubikirjeet + yhteistyöpostitukset (mm. mökkiläisseminaari  



Radio 
 mahdollistaa laajan 

kohderyhmän 
tavoittavuuden erilaisin 

viestein 
 

Radio tuo 
kustannustehokasta 

toistoa ja aktivoi 
 

Oltava myös selkeä 
kehoitus tulla messuille 

 
Mukana 

ohjelmayhteistyö 
 
 
 
 
 

Kanavavalinnat, Kevätmessut 2015 

 muistuttaa 
tapahtumasta, 
ajankohdasta. 

herättää mielenkiinnon 
pääkaupunkiseutu 

 
tavoittaa autoilevat ja 

jalankulkijat, myös nuoret 
aikuiset. Toimii hyvin 
tukena radion kanssa 
(kuullaan ja nähdään) 

 
Yksinkertainen viesti – 
joka  avaa tapahtuman 

sisältöä. 
  

Tuodaan puutarha 
kaupunkiin 

 
 

Sanomalehdet 
tavoittavat 

kohderyhmää hyvin. 
 

Oma, valittu ja tilattu 
lehti luetaan edelleen 

tarkkaan 
nykykävijöiden 

kohderyhmässä. 
Profiloiduilla 

aikakauslehdillä 
tavoitetaan hyvin 

harrastajat ja 
messuteemasta jo 

erityisesti 
kiinnostuneet. 

 
 

GOOGLE: 
-Löydettävyys 

 
 

ONLINE: 
-Kohdennetaan nuorille 

aikuisille, miehet + naiset 
- uusi potentiaali 

-Herätellään tunnetta 
keväästä  ja 

kiinnostuksesta lähteä 
messuille näyttävillä 
isoilla ratkaisuilla ja 
sisältöyhteistyöllä 

 
 
 
 

ULKOMAINONTA, 

kaupunkinäkyvyys Printti RADIO ONLINE 

Muut toimenpiteet: Messulehti, FB-sivut, nettisivut, uutiskirjeet joulukuu-maaliskuu 40.000 kpl 
Suorapostitukset mm. rakennus- ja isännöintialalle ja tilausliikennöintiä harjoittaville linja-autoyhtiöille 



Ulkomainonta: 

• Digiscreen metrot + raitiovaunut 

• Downton digital, Wall, top sreenit  

 

http://www.mediamix.fi/topscreen/respics/kaleva_iso.jpg


Ulkomainonta:  

• Bussien kyljet (Helsinki, Vantaa, Espoo) 

• Bussipysäkit ja niiden läheisyydessä   

     olevat digiscreenit  

http://www.clearchannel.fi/mainosvalineet/valine/n=Adshel/t=02


ohittamattomuus näkyy ajoituksessa:  
 

06-09 09-17 17-23 
Vapaa-ajanvietto kotona, harrastukset 
VIESTI ILLAN KOHTAAMISISSA 
•internet 
• aikakauslehdet 

Aamutoimet, työmatka: 
VIESTI AAMUN KOHTAAMISISSA 
• päivälehdet, radio 
•ulkomainonta 

Työpaikalla 
VIESTI PÄIVÄN KOHTAAMISISSA  
• internet 
• ulkomainonta 
• radio 

-Aikakauslehdet kuitenkin  ilmestymisen mukaan jo 
aikaisemminkin (”varaa jo nyt kalenteristasi”) 

http://dasps/sites/kuvapankki/Kuvapankki/Media/Sanomalehdet/Pariskunta lukee sanomalehtiä.jpg
http://dasps/sites/kuvapankki/Kuvapankki/Media/Sanomalehdet/HS_taitettu kansi2.jpg


Esimerkkejä –ilmeen freesaus ja messujen eri 
teemat näkyville 
 

Kaikki kolme samassa bannerissa: kukat huojuvat 
tuulessa, vihannekset liikkuvat, maalitela maalaa seinää 
Kevätmessut –brändi vahvasti esillä jokaisessa näkymä 


