
Messukävijän 

ostovoimainen profiili, 

mahdollisuudet 

yrityksille



(Melko) mukavasti toimeentuleva

Ylempi opistoaste, 

AMK, yliopisto
Pääkaupunkiseutu 

ja muu Uusimaa

Aktiivinen, 

kiinnostunut monista asioista

Johtava asema, ylempi toimihenkilö

Yhteiskunta-, kasvatus-, 

matemaattis-luonnontieteellinen, 

humanistinen koulutus



Messukävijän profiili

Yleisökävijä

• Messukävijän profiilia kuvaavat tulokset on koottu TNS Mind Kuluttaja 

tammi-kesäkuu 2018 -aineistosta, N=2 582, est. 3 801 000

• Messukävijän profiili on koottu ”Messuilla käyminen/12 kk, Messukeskus, 

Helsinki” -vastaajien tuloksista, N=484

Päättäjä

• Tiedot eri toimialojen päättäjistä on koottu TNS Mind Päättäjä 2018 -aineistosta, 

N=2 451, est. 452 000



50 %

50 %

Yleisökävijän keski-ikä 42 v.



Messukävijän profiilissa korostuvat

Kiinnostuksen kohteet

Joka toinen

…on kiinnostunut taiteesta

…kutsuu mielellään ihmisiä 

kotiinsa

…pitää paljon ruuanlaitosta

Minä kuva

71 % pyrkii seuraamaan 

teknologian kehitystä

51 % nauttii elämästä eikä 

huolehdi tulevaisuudesta

Media ja mainonta

46 % saa mainoksista 

vinkkejä

53 % inspiroituu 

aikakauslehtien parissa

Motivaatio

40 %

…pitää riskien ottamisesta

…on yleensä ensimmäisenä

perillä siitä, mitä tapahtuu

…haluaa edetä urallaan 

huipulle

Media ja mainonta

Aktiivisin mediapäivä 

on torstai.

Internet, TV, suoramainonta, 

iltapäivälehtien verkkosivut, 

sanomalehdet, ulkomainonta 

kaupunkien keskustoissa

Minä kuva

40 %

…on seikkailijaluonne

…toimii hetken 

mielijohteesta

...haluaa työelämässä valtaa



Messukävijän profiilissa korostuvat

Osto-

käyttäytyminen

Joka neljäs

”Ihmiset kysyvät minulta 

neuvoja ennen kuin tekevät 

ostopäätöksiä.”

”Ostan usein uusia tuote-

merkkejä kokeillakseni niitä”

Yhteiskunnalliset asiat

Ostaa reilun kaupan 

tuotteita, kun niitä on 

saatavilla.

Ostaa vain vastuullisesti 

toimivien yritysten tuotteita.

Kestokulutus ja autoilu

Joka kolmas

valitsee teknisiä laitteita 

ostaessaan usein kalliin 

mallin.

40%

35 %

Ruoka ja juoma

Joka neljäs

...on trendikäs luomuilija

…panostaa omaan 

hyvinvointiinsa

…seuraa ruokatrendejä

Sisustaminen

46 % on himosisustajia, 

väestöstä 28 %

22 % kiertelee huonekalu-

myymälöissä katselemassa, 

väestöstä 18 %



Messukävijän profiilissa korostuvat

Lomanviettotavat

Kaupunkikohteet

Kotimaan kohteet 

Rantaelämää ulkomailla

Ulkomaan kiertomatkat

Kaukomatkakohteet

Matkailu

84 % matkustaisi 

mielellään ulkomaille

63 % pyrkii lomailemaan 

aina eri paikassa

Urheiluharrastukset

TOP 7

Golf

Ratsastus, raviurheilu

Kamppailu- ja itsepuolustuslajit

Purjehdus, veneily

Moottoriurheilu, autoilu

Laskettelu, lumilautailu

Aerobic, tanssi

Ulkonäkö ja ihonhoito

37 % ostaa kalliitakin 

ihonhoito- tai kosmetiikka-

tuotteita, jos katsoo niitä 

tarvitsevansa.

42 %:lle on tärkeää olla 

puoleensavetävä muiden 

silmissä.

Pukeutuminen

Joka toiselle merkkituote

…parantaa imagoa

…on tärkeää, mitä 

vaatemerkkiä käyttää

…urheilupukeutumisessa 

tulee paljon ennen hintaa



Messukävijän profiilissa korostuvat

Rahankäyttö

Vuodessa

650 e sisustamiseen,  

keskivertokuluttaja 480 e

610 e pukeutumiseen ja 

asusteisiin, 

keskivertokuluttaja 490 e

Ylimääräisen rahankäyttö

Lomamatka

Vaatteet

Harrastukset

Sijoitukset, arvopaperit

Kodin kunnostus, sisustus

Viihde-elektroniikkalaitteet

Kesämökki, loma-asunto

Kauneudenhoito

Taloudelliset tavoitteet

Kodinkoneiden hankinta

Vene

Matkustaminen

Oma ensiasunto

Moottoriajoneuvojen 

hankinta

Rahankäyttö

Kestokulutukseen

37 % enemmän = 600 e

Lomamatkoihin 

40 % enemmän = 450 e

Talouden tulot / vuosi

42 % yli 50 000 e

8 % yli 100 000 e

”Tulen / tulemme 

erinomaisesti 

tai melko mukavasti 

toimeen.”



Messukeskuksessa kävijät käyttävät rahaa 

Lomamatkat ulkomaille lentäen

Lomamatkat kotimaassa

Laivamatkat

Viihde-elektroniikka

Huonekalut

Lasten vaatteet ja asusteet

Kodinkoneet

Kellot ja korut

12 kk

903 €

379 €

248 €

265 €

352 €

229 €

268 €

137 €

verrattuna keskivertokuluttajaan

+ 279 €

+ 91 €

+ 82 €

+ 95 €

+ 77 €

+ 72 €

+ 67 €

+ 63 €



Messukävijän profiili


