LAHDEN MESSUKESKUKSESSA

21.-23.4.2023

PIHA
KESÄ ALKAA
PIHAPIIRI-MESSUILTA!

MÖKKI

Pihapiiri-messuilla juhlitaan alkavaa kesäkautta!
Suositut Pihapiiri-messut järjestetään Lahden Messukeskuksessa kolmepäiväisenä 21.-23. huhtikuuta 2023.
Päijät-Hämeen merkittävin kuluttajille suunnattu puutarha-alan messutapahtuma esittelee kattavasti puutarha-alan tuotteita ja palveluita tarjoten ideoita niin koti- ja
mökkipihoille, terasseille kuin parvekkeillekin.
Kiiteltyyn tapahtumaan saapuu perinteisesti ostovoimaisia kävijöitä, joista useimmille Pihapiiri on odotettu kevään ainoa puutarha-alan messuvierailukohde! Kiinnostus puutarhanhoitoon, pihasisustamiseen ja mökkeilyyn
on vahvassa kasvussa, joten tapahtuma houkuttelee yhä
laajempaa kohderyhmää yhdessä Luontoretki-tapahtuman kanssa.

• Kasvituotteet
• Pihasuunnittelu ja viherrakentaminen
• Koneet ja työvälineet
• Pihojen ja parvekkeiden sisustustuotteet
• Pihakalusteet ja -rakennukset
• Oppilaitokset ja yhdistykset

Ostovoimainen
kävijäkunta - lähes
90 % kävijöistä tekee
messuostoksia.
Lähde:
Pihapiiri 2019 -kävijäkysely

PIHAPIIRIMESSUT.FI

LUONTORETKI ON UUTUUSTAPAHTUMA
LUONNONYSTÄVILLE
JA LUONNOSSA LIIKKUVILLE!
Luontoretkestä eväät metsään ja vesille!
Suositun Pihapiiri-messutapahtuman kanssa samanaikaisesti ensimmäistä kertaa järjestettävä Luontoretki
tarjoaa loistavan esittäytymispaikan ulkoilmaihmisten
tavoittamiseksi. Luontoretkestä löytyy tuotteet ja palvelut
ulkona liikkuville ja harrastaville sekä tietoa luonnosta ja
luontomatkailusta. Retkeily kasvattaa suosiotaan jatkuvasti, ja Lahden Messukeskus upeine lähimaastoineen
on mitä parhain ympäristö alan tapahtumalle.
Luontoretki on jokaisen mökkeilijän, retkeilijän, maastopyöräilijän ja suunnistajan sekä kalannarraajan, suppailijan ja geokätköilijän kauden avaus. Tule ja tuo tuotteesi
ja palvelusi kohderyhmäsi luo – juuri oikeaan aikaan
kesäkauden kynnyksellä!

TUOTERYHMÄT:
• LUONTO- JA RETKEILYKOHTEET
• ULKOILMAHARRASTUKSET
• HARRASTUSTARVIKKEET
• YHDISTYKSET JA JÄRJESTÖT

Pihapiiri ja Luontoretki järjestetään samanaikaisesti Lahden Messukeskuksessa 21.-23. huhtikuuta 2023.
Kävijät pääsevät molempiin tapahtumiin yhdellä sisäänpääsymaksulla.

VARAA OSASTOSI NYT – PARHAAT PAIKAT MYYDÄÄN ENSIN!
A. KASVITUOTTEET, PIHAKALUSTEET JA –RAKENTEET
52 €/m² + alv.

B. MUUT TUOTTEET JA
PALVELUT
4–30 m2 72 €/m² + alv.
31–50 m2 62 €/m² + alv.
yli 50 m² 52 €/m² + alv.
C. YHDISTYKSET JA JÄRJESTÖT
52 €/m2 + alv.

REKISTERÖINTIMAKSU
85 € + alv. sisältää extranet-palvelun, 6 kpl
sähköisiä asiakaskutsuja / osasto ja yrityksen
tiedot tapahtuman kotisivuilla.

PÖYTÄPAIKKA
260 € + alv. sisältää 4 m² tilan, tummanharmaan maton, pöydän 70 x 120 cm ja
rekisteröinnin tapahtumaan.

D. ULKOPAIKKA
42 €/m2 + alv.

LISÄTIEDOT JA OSASTOPAIKKOJEN VARAUS:
Jussi Kortepuro, myyntijohtaja
puh. 040 167 6757 | jussi.kortepuro@kokolahti.fi

VARAA PAIKKASI KUKKAKAUPPIAIDEN KEVÄTNÄYTTELYSSÄ!
Tuo osaamisesi esille edullisesti ja
jää asiakkaiden mieleen!
Osallistumismaksu 90 € + alv.
sisältäen 4 m2 näyttelytilan, maton
ja valaistuksen yhteisosastolla.

Laaja kävijäprofiili
kaikenikäisiä messuvieraita.

