
MEDIAKORTTI



Suomen suurin huonekalu-, sisustus- ja design tapahtuma 
tavoittaa kymmeniä tuhansia sisustamisesta kiinnostu-
neita kuluttajia sekä alan ammattilaiset, opiskelijat ja 
median. Habitare tarjoaa kiinnostavia erikoisnäyttelyitä 
ja runsaasti mielenkiintoista ohjelmaa. Saman aikaisesti 
 järjestetään valaistusalan tapahtuma ValoLight, Antiikki,  
ArtHelsinki-nykytaidemessut ja HifiExpo-tapahtuma sekä 
ammattilaisille suunnatut Forma ja Helsinki Design Wee-
kin päätapahtuma Showroom.. 

Kävijäkohderyhmät
Sisustamisesta kiinnostuneet kuluttajat sekä huonekalu-, sisus-
tus-, muotoilu- ja arkkitehtuurialan ammattilaiset ja opiskelijat. 

Päätuoteryhmät
• Huonekalut • Tekstiilit • Keittiöt • Kylpyhuoneet ja saunat  
• Kodinkoneet ja kodin viihde-elektroniikka • Takat ja tulisijat  
• Lifestyle • Taidekäsityö • Sisustustuotteet ja –palvelut • Talo-
paketit • Pintamateriaalit • Materiaalit ja tarvikkeet • Koulutus  
• julkaisut ja palvelut • ahead!-designalue • Showroom

TUTKITTUA TIETOA HABITARE 15 -MESSUISTA
Samanaikaisesti ValoLight-, ArtHelsinki-,  Antiikki- ja  
HifiExpo-tapahtuma.

Messukontaktit 45 154 kävijää 

Näytteilleasettajia  348

Näyttelypinta-ala 11 669 m² 

Kävijäprofiili
Kuluttajakävijöistä 70 % oli naisia. 

Ikäryhmät: alle 30 vuotta 21 %, 30–39 vuotta 27 %,  
40–49 vuotta 15 % ja 50 + vuotta 27 %.

Kuluttajakävijöistä 69 % asuu pääkaupunkiseudulla. 

Ammattilaiskävijöitä yhteensä 5 475 henkilöä
1 972 arkkitehtiä tai suunnittelijaa
   851 valmistajaa tai maahantuojaa 
   661 jälleenmyyjää tai sisäänostajaa
   379 rakennuttajaa, urakoitsijaa tai kiinteistöalan  
 ammattilaista
   998 muuta alan ammattilaista
   614 alan opiskelijaa

Kävijöiden tyytyväisyys messuihin
93 % kuluttajista ja 67 % ammattilaisista oli tyytyväisiä tapahtu-
maan kokonaisuutena. Kävijät viettivät messuilla keskimäärin 3,1 
tuntia. 84 % kuluttajista ja 83 % ammattilaisista tulee varmasti tai 
todennäköisesti seuraaville messuille syyskuussa 2016.

Kuluttajien tärkeimmät tulosyyt 

Tiedon ja vinkkien saaminen ...........................................92 %
Ideat ja vinkit tuleviin hankintoihin ................................89 %
Alan uutuuksiin ja trendeihin tutustuminen ...................87 %
Helppo tutustua useisiin toimijoihin samalla kertaa ......84 %

Ammattilaisten tärkeimmät tulosyyt 
Uudet tuotteet ja palvelut ...............................................91 %
Helppo tutustua useisiin toimijoihin samalla kertaa ......82 %
Ajan tasalla pysyminen ammatillisesti ............................81 %
Uudet virikkeet omaan työhön ........................................79 %

Näytteilleasettajien tavoitteiden toteutuminen 
(erittäin tai melko hyvin)

Tuote- ja palveluvalikoiman markkinointi ......................84 %
Asiakaspalautteen keruu  ................................................79 %
Yrityksen tunnettuuden lisääminen   ..............................73 %
Tuotevalikoiman markkinointi  .......................................78 %

Lähteet: MediaAudit Finland Oy, TNS Gallupin Habitare 2015 -kävijätutkimus,  
Messukeskuksen näytteilleasettajakysely 2015. Tunnusluvut on pyöristetty  
tasaluvuiksi.
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OIKEITA KOHTAAMISIA. AITOJA ELÄMYKSIÄ. KOSKETUS TULEVAISUUTEEN.

www.habitare.fi

SUOMEN SUURIN HUONEKALU- JA SISUSTUSALAN TAPAHTUMA

7.–11.9.2016 Messukeskus Helsinki

Paikanvuokra
Alle 100 m² 124 €/m² 
 101 m²–200 m²  124 €/m² 
 201 m²–300 m² 99 €/m² 
 301 m²–400 m² 87 €/m² 
 401 m²–500 m²  80 €/m² 

 501 m²–600 m² 75 €/m² 
 601 m²–700 m² 71 €/m² 
 701 m²–800 m² 68 €/m²
801 m²–900 m² 65 €/m²
901 => 62 €/m²

Kaksikerrosrakenteet: toisen kerroksen pinta-ala 57 €/m².
Vakiokorkeuden 300 cm ylittävät rakenteet ja somisteet:  
lisämaksullinen mainostila, jonka minimiveloitus on 400 €.

Rekisteröintimaksu 370 € paikanvuokran lisäksi. 
Hintoihin lisätään voimassa oleva alv. 

Aukioloajat ja sisäänpääsy
Ammattilaiset, VIP ja lehdistö: ke klo 9–12
Yleisö: ke klo 12-20 (klo 18-20 Habitaren ”Ovet auki” teema ilta)  
to–pe klo 10–18, la–su klo 10–18

Järjestäjä: Messukeskus
Toiminnallemme on myönnetty ISO 9001 -laatusertifikaatti  
ja ISO 14001 -ympäristösertifikaatti.

Lisätietoja
Myyntipäällikkö Irja Boman, puh. 040 722 7597

Myyntipäällikkö Mari Sobott, puh. 050 593 9651

Myyntipäällikkö Virpi Jokitalo, puh. 050 376 0835

Sähköposti: etunimi.sukunimi@messukeskus.com 


