
Yritysyhteistyö

Tilannekatsaus 9/2018

MESSUKOHTEENA
KOKO KOUVOLA



Vuosittain Asuntomessuilla  
eri paikkakunnilla reilut  
120 000 kävijää 

Messujen isäntäkaupunki hyötyy  
messukävijöiden rahankäytöstä.  
Viime vuosina messuvieraat ovat  
käyttäneet rahaa messupaikkakunnalla  
noin 13-15 M€, josta noin 1/3 itse  
messualueella ja 2/3 messupaikkakunnalla  
ja sen ympäristössä.
 
Messut tuovat runsaasti valtakunnallista  
näkyvyyttä.

FAKTAA 
ASUNTOMESSUISTA

12.7.-11.8.2019



A

B

Kouvolan yhtenäisen ilmeen 
suunnittelu messukesäksi

• Kaupungin yleisen palvelufiiliksen ja  
–tarjonnan esilletuominen mainonnan keinoin 

• Houkuttelevan asiakaskokemuksen  
tarjoaminen Kouvolassa 
 

Suunnitelma yhteismainonnan 
kokonaisuudesta ja siihen 
liittyvistä elementeistä

Yhteistyökumppaniksi näissä A ja B toimenpiteissä 
on kilpailutuksen perusteella valittu Mainostoimisto 
Sepeteus. Yrityksille tullaan lisäksi tarjoamaan omaa 
näkyvyyttä eri toimenpiteissä. Yrityskohtaisista toi-
menpiteistä vastaa Sepeteus.

NYT TEKEILLÄ 
SUUNNITELMAA…



...JA KONKREETTISIA 
TOIMENPITEITÄ

Yritystori
               messualueelle

• Yritystori/Kouvola-shop tehdään messualueelle 
• Asuntomessutoimisto vastaa yritystorin sijoittamisesta  

messualueelle ja myyntiteltan vuokrauksesta 
• Yritykset voivat vuokrata oman myyntipaikkansa teltasta 
• Yritystorin kustannusarviota kasataan parhaillaan –  

huomioiden mm. myymäläkalusteet, kylmälaitteet,  
kassajärjestelmä ja muu rekvisiitta 

• Myös elintarvikkeiden myynti on mahdollista  
(mukaan myytävät elintarvikkeet), samoin maistiaiset,  
paikalla syötävien ruoka-annosten myynti ei ole sallittua 

• Mukaan lähtevien yritysten kanssa yhdessä päätetään  
yritystorin yksityiskohdista, työvuoroista,  
kassanhoidosta, jne.  

• Yrityksiä pyydetään jo nyt ilmoittamaan kiinnostuksensa  
osallistumisesta yhteiselle yritystorille (yhteystiedot tämän  
julkaisun lopussa) 

• Toinen yritystori voidaan tehdä kaupungin keskustaan  
jos kiinnostuneita yrityksiä löytyy



Lisäksi
             lähiajan toimenpiteitä

• visitkouvola.fi –sivustolle avataan syksyn aikana kuluttajille 
suunnattua infoa Asuntomessuihin liittyvistä palveluista  
ja sivuston osioon visitkouvola.fi/ammattilaiset tulee  
yrityksille suunnattua infoa. Messurakentajia ja näytteille- 
asettajia palvelee virallinen asuntomessut.fi –sivusto. 

• Varmistetaan tiedonkulku – yhteisiä info- ja  
suunnittelutilaisuuksia yrityksille ja muille toimijoille. 

• Syksyn aikana selviävät myös messujen oheiskohteet ja  
messubussien reitit.



MESSUKOHTEENA 
KOKO KOUVOLA -hanke

Kymenlaakson kauppakamarin ja yrittäjäjärjestöjen toiveesta 
Kouvola Innovation Oy otti vastatakseen Asuntomessuja  
koskevasta yritysyhteistyötä. Tämä hanke koordinoi ja vastaa 
muusta kuin itse varsinaiseen messutapahtumaan liittyvästä 
yritysyhteistyöstä. Hankkeen tavoitteena on houkutella messu-
kävijät käyttämään myös messualueen ulkopuolista palveluvali-
koimaa ja pidentää messukävijöiden viipymää kaupungissa.  
 
Varsinaisesta Asuntomessu-tapahtumasta vastaa Osuuskunta 
Suomen Asuntomessut ja Kouvolan kaupungin  
Asuntomessutoimisto. 

Toimenpiteet
• Yritysyhteistyön kehittäminen ja koordinointi – yhtenäinen 

Kouvola-ilme messukesänä
• Kouvola-shop/yritystori messualueelle
• Elinkeinomarkkinoinnin toimintamallin kehittäminen ja 

testaus – yritykset mukana markkinoinnissa
• Aluemarkkinointi ja tiedonvälitys 

Yhteystiedot
Raija Sierman | p. 020 615 8254 | raija.sierman@kinno.fi
Paraatikenttä 4, 45100 Kouvola

Rahoittaja
ELY, Yritysten toimintaympäristön kehittämisavustus

Kooste Kouvolan yritystyöryhmissä 
viime vuoden aikana syntyneistä 

messuideoista.


