LOODUS. VABA AEG. SPORT.
MIS ON MATKAMESS?
Matka, vaba aja ja aktiivse eluviisi mess.
Koht: Tallinna Lauluväljak
Aeg: 01. aprill 2016
10:00 – 18:00

MIKS MATKAMESS?
Üha enam inimesi Eestis mõistab kvaliteetse eluviisi ja ajaveetmise tähtsust. Sellesse
ollakse valmis üha rohkem nii ajaliselt kui ka rahaliselt panustama.
Matkamess viib kokku aktiivse vaba aja kaupu ja teenuseid pakkuvad ettevõtted ning
tarbijad. Kõik ühes kohas ja ühel ajal.
Kaupmeestele annab Matkamess võimaluse (suve)hooaja eel oma uudistoodangut ja
teenuseid tutvustada, aga ka müüa.
Tarbijale on Matkamess kohaks, kus ammutada oma tegemisteks-toimetamisteks
inspiratsiooni. Teha plaane suveks, aga ka kauemaks. Sooritada ostud, broneerida matkad
või reisid, astuda liikmeks, vms.

OSALEJAD
Osalejad/eksponendid saavad ühes kohas, ühel ajal luua kontakti oma peamise sihtgrupiga.
Tutvustada tooteid/teenuseid isikliku ja vahetu kontakti kaudu.
Sihtgrupi kohalolu annab ka hea võimaluse kaupade müügiks. Seda saab kaupmees
kasutada ka osalemiskulude (osaliseks) tagasiteenimiseks. Ja loomulikult on müüdud kaup
endale kõige paremaks reklaamiks!

Keda ootame osalema?
-

Matkatarbed (varustus, tehnika, toidud, jms)

-

Reisid ja matkad. Nii Eestis kui kaugemal.

-

Kalastus: tarbed ja –reisid

-

Matkaklubid

-

Jahindus: tarbed ja reisid

-

Ekstreemsport ja –elamused

-

Matka-, spordi- ja vabaaja keskused

-

Vabaaja elektroonika

-

Autovarustus: (pakiraamid, telgid, jms)

-

Muu aktiivse vaba aja veetmisega seonduv

Messile ootame osalema 30-40 ettevõtet/organisatsiooni.

KÜLASTAJAD
Külastaja on aktiivset ajaveetmist nautiv või seda tegevust plaaniv inimene. Temani jõuame
peamiselt raadio ja elektroonilise meedia kaudu. Saabumise Matkamessile oleme teinud
talle võimalikult hõlpsaks: asukohaks on nii Tallinlastele kui kaugemalt saabuvatele
külastajatele teada-tuntud koht: Lauluväljak. Siia on hea ja lihtne kohale pääseda. Nii auto,
kui ka ühistranspordiga.
Eelmisel aastal külastas Matkamessi üle 4000 inimese.

ESINEJAD/PROGRAMM
Kogu messi toimumise aega sisustavad erinevad esinejad või ajaviitetegevused. Tegemist,
kuulamist ja vaatamist saab olema igale vanusele ja igale huvigrupile.

HINNAD
Standardbokside hinnad:

Matkaliidu liikmele

Mitteliikmele

Pinna hind

20 €/m2

25 €/m2

Osalustasu

70 €

120 €

Väliekspositsioon

7,5€/m2

10 €/m2

(kui on ka sisepind)

(2,5€/m2)

(5 €/m2)

Min pind: 6 m2

Hinnale lisandub käibemaks.

INFO JA REGISTREERIMINE
www.matkamess.ee
Pille Väljataga
Tel +372 529 7549
pille@matkaliit.ee

