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Lähetä e-kutsu asiakkaasi sähköpostiin ja kutsu hänet messuille! 

 

Toimi näin: 

 Selaimista suosittelemme Chromea, Firefoxia tai Safaria 

 Kirjaudu palveluun osoitteessa ekutsu.messukeskus.com 

 Anna käyttäjätunnus ja salasana 

o jolloin avautuu ko. messutapahtuman e-kutsupohja 

 

Täytä seuraavat tiedot: 

 sähköpostiviestin otsikko (näkyy vastaanottajan sähköpostissa) 

 viestin otsikko (e-kutsun otsikko) 

 viesti (Käytä valmista ehdotusta tai kirjoita oma teksti. Jos haet tekstin jostain muualta, suosittelemme 

kopioimaan sen ensin muistioon ja liittämään sen tähän viestikenttään sitä kautta). 

 kutsujan nimi 

 yritys 

 sähköposti (kutsujan sähköposti) 

 osoitelähde (jotta vastaanottaja tietää käytetyn osoitelähteen) 

 

Voit lisätä myös nämä:  

 messuosaston numero  (tai sijainti tekstinä) 

 yrityksen kotisivuosoite 

 yrityksen logo (voit skaalata ja rajata kuvia ensimmäisen tallennuksen jälkeen). 

 1- 3 kuvaa (paina ”+lisää kuva” -nappia ja lisää kuvia sitä kautta). 

 kuvan otsikko 

 kuvateksti 

 kuvan linkki ja linkkiotsikko 

 Tallenna aina kuvien lataamisen jälkeen ja ennen esikatselua  

 

Sähköpostiosoitteiden lisääminen ja e-kutsun lähetys 

 Oletuksena lähetyksestä poistetaan päällekkäiset osoitteet eli ns. ”tuplat” 

o Jos haluat, että niitä ei poisteta, ota raksi pois kohdasta ”Poista lähetyksestä päällekkäiset 

sähköpostiosoitteet” 

 Lataa sähköpostiosoitteet excel-tiedostona (xls, xlxs) tai csv-tiedostona (luetteloerotin) tai kirjoita sähköpostit 
yksitellen niille varattuihin ruutuihin 

o Kaikkien sähköpostiosoitteiden tulee olla tiedoston A-sarakkeessa. Tiedosto ei saa sisältää muuta 

tekstiä tai sisältöä. 

 Lähetä 

o Odota hetki, kunnes ruudulle ilmestyy teksti ”Kiitos, lähetys onnistui! Sähköpostiisi on lähetetty 

vahvistus” 

o Näet jos jokin osoitteista oli muodoltaan virheellinen (näihin osoitteisiin ei e-kutsua lähetetty) 

 

  



 

 

 

 

Voiko e-kutsupohjan tallentaa jatkokäyttöä varten? 

E-kutsuun syöttämäsi tiedot eivät tallennu automaattisesti. Jos haluat säilyttää tiedot seuraavaa kertaa varten, toimi 

näin:  

o Varmista, että tietokoneesi selain sallii evästeiden käytön (cookies). Tätä toimintoa pystyt muokkaamaan 

selaimen asetuksista. 

o Täytettyäsi kutsupohjan älä kirjaudu ulos palvelusta (voit toki sulkea ikkunan tai selaimen). 

o Kun avaat e-kutsupalvelun uudestaan, järjestelmä ohjaa sinut automaattisesti viimeksi luotuihin tietoihin, 

mikäli et ole tässä välissä kirjautunut ulos palvelusta. 

o Huomioithan, että e-kutsupohja toimii tietokonekohtaisesti, joten kollegasi ei voi käyttää sinun räätälöimääsi 

pohjaa omaan lähetykseensä. 

 

Mikäli sinulla on kysyttävää e-kutsupalvelusta, ota yhteyttä asiakaspalveluumme: 

asiakaspalvelu@messukeskus.com 

puh. 040 450 3250 

 


