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A 
ILAHDUTA ASIAKKAITASI 
ILMAISILLA E-LIPUILLA 

Tiesitkö, että osastopaikkaasi kuuluu tietty määrä 
ilmaisia eLippuja? Hyödynnä tämä etu ja kutsu  
asiakkaasi helposti osastollesi. Lisää lippuun  
kutsujaksi yrityksesi ja lähetä se suoraan asiakkaasi 
sähköpostiin tai kännykkään – näin markkinoit  
tehokkaasti messuosallistumistasi. Ilmaisten  
ippujen lisäksi voit lähettää vaikka kuinka monta 
eLippua – sinua laskutetaan vain käytetyistä.

Jos tarvitset printtilippuja enemmän, voit tilata niitä 
8.10. saakka. Ylimääräiset liput laskutetaan tilattujen 
mukaan.

MUISTA HYÖDYNTÄÄ  
10 EURON  
ETULIPPUKOODI 

I love me -messujen näytteilleasettajana voit tar-
jota asiakkaillesi I love me -verkkokauppalippuja 
etuhintaan: 10 € / aikuisten lippu (norm. messujen 
aikaan 19 €). Etu on voimassa verkkokaupassam-
me 15.8.–21.9.2018. Voit jakaa etukoodin Messu-
keskuksen verkkokauppaan esim. Facebookissa, 
uutiskirjeessä tai nettisivuillanne ja käyttää edun 
yhteydessä I love me:n markkinointimateriaaleja, 
ks. alla. 

Huom! Jos sinulla ei vielä ole lippuetukoodia, 
pyydä se myyntipäälliköltäsi. 

Mahtavaa, että olet  
mukana I love me -messuilla! 

Haluamme auttaa sinua  
menestymään messuilla 
– näillä vinkeillä onnistut  

varmasti! 
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VARMISTA NÄKYVYYS  
I LOVE ME:N NETTISIVUILLA 

– LISÄÄ MESSUTARJOUKSET 
JA OSASTO-OHJELMA  

Kun lisäät eMessukeskuksessa yrityksesi ja osal-
listumisesi tiedot – yritysesittelyn, nettiosoitteen, 
logon, kuvia, messutarjoukset, osasto-ohjelman 
jne. – tiedot näkyvät I love me:n nettisivuilla tapah-
tuman kävijöille. Iloveme.fi-sivuja katseltiin vuonna 
2017 kuukautta ennen messuja yli 500 000 kertaa. 

Helppo tapa näkyä – toimi heti! 

eMessukeskus-palveluun pääset kirjautumaan  
osoitteessa emessukeskus.com

C 
HYÖDYNNÄ  
MAKSUTTOMAT MARKKI-
NOINTIMATERIAALIMME   

Löydät eMessukeskuksesta tapahtuman logot ja 
Olemme mukana messuilla -bannerit, jotka ovat 
maksutta käytössäsi.  Voit hyödyntää niitä, kun 
markkinoit messuosallistumistasi: somepostauk- 
sissa, yrityksesi nettisivuilla, sähköpostiallekirjoi-
tuksessa jne. 

Muista käyttää somessa hashtageja  
#iloveme2018 ja #tulesellaiseksikuinolet  
ja tagia: @iloveme_official

BOOSTA A 
MYYNTIÄSI 

Lisätiedot:
iloveme@messukeskus.com  

040 450 3250

iloveme.fi
#iloveme2018  #tulesellaiseksikuinolet

24/7 VERKKOKAUPPA 
AUKEAA MESSUVIIKOLLA  

Messuosallistumiseesi kuuluu mahdollisuus myydä 
tuotteitasi I love me -verkkokaupassa. Verkkokaup-
pa aukeaa messuviikon alussa 15.10., ja asiakkaat 
voivat shoppailla siellä 24/7 aina 31.12.2018 saakka. 
Mainostamme verkkokauppaa puolestasi eri kana- 
vissamme. Verkkokauppa on sinulle maksuton  
– veloitamme vain pienen komission (15 %) myy- 
dyistä tuotteista. Vie siis tuotteesi verkkokauppaan 
ja tuplaa myyntisi!  

Lue lisää: messukeskus.com/yrityksille/ 
messujen-verkkokauppa/

Rekisteröidy kauppaan:  
iloveme-kauppa.messukeskus.com/myyjan-tili

BANNERIT JA  
I LOVE ME -KLUBIKIRJE   

Lisää helposti yrityksesi näkyvyyttä vaikkapa banne-
rilla I love me:n sivuilla tai uutiskirjeissämme, jotka 
lähtevät säännöllisesti 70 000 messuklubilaiselle. 
Iloveme.fi:ssä käy kymmeniä tuhansia ihmisiä ja  
I love me:n messuklubissa on lähes 70 000 jäsentä. 
Kysy lisänäkyvyyksistä myyntipäälliköltäsi!

https://www.emessukeskus.com/#/events/list/?lang=fi
https://messukeskus.com/yrityksille/messujen-verkkokauppa/
https://messukeskus.com/yrityksille/messujen-verkkokauppa/
https://iloveme-kauppa.messukeskus.com/

