Rakentamisen ja remontoinnin suurtapahtuma
Lahden Messukeskuksessa 9.–11.3.2018

Raksa uudistuu! Perjantaina ammattilaisille vapaa sisäänpääsy!

Rakentamisen ja remontoinnin ykköstapahtuma Raksa
houkuttelee vuosittain n. 20 000 kävijää Lahden Messukeskukseen. Raksa on neljän hallin tapahtuma täynnä palveluita ja tuotteita oman kodin rakentamista tai remontointia
suunnitteleville. Päijät-Häme on vahvaa mökkialuetta ja suuren
kysynnän vuoksi Raksa 2018 – messuilla pääteemoja ovat
Mökki & Piha sekä DIY. Tapahtumalla on pitkät perinteet
suosittuna rakennusalan tapahtumana, jossa kohdataan
asiakkaat kasvotusten, tehdään kauppaa ja verkostoidutaan.
RAKSA UUDISTUU!
Perjantai 9.3. on ammattilaispäivä, jolloin alan toimijoilla
sekä alaa opiskelevilla on messuille vapaa sisäänpääsy
asiakaskutsukortilla. Päivään on luvassa ajankohtaista
sisältöä laadukkaiden ammattilaisseminaarien muodossa.
Raksa-messujen monipuolinen tietoisku- ja työnäytösohjelma
tarjoaa tuttuun tapaan runsaasti uusia ideoita rakentamiseen,
remontointiin sekä sisustamiseen niin suurelle yleisölle kuin
ammattilaisillekin.

Unelmien loma-asunto ja
makoisimmat löylyt

Raksan eväillä
Sinäkin osaat

• Markkinointi monipuolistuu, myös enemmän panosta
Päijät-Hämeen ulkopuolelle!
• Näytteilleasettajille suunnattu aamubrunssi – aloita aamu
verkostoitumalla!
• Digitaalisuus rikastuttamaan messuelämystä!
• Uudet valmisosastovaihtoehdot!
• Ohjelmasisältö monipuolistuu ja muuttuu interaktiivisemmaksi!
• Laadukkaat seminaarit!
• Lasten Raksa tarjoaa touhua lapsiperheiden pienimmille
messujen ajaksi!

RAKENTAMINEN JA SANEERAUS

SUUNNITTELU

KEITTIÖT, KYLPYHUONEET JA SAUNAT
TULISIJAT

OVET, IKKUNAT JA PORTAAT

TYÖKALUT, KONEET JA TARVIKKEET

KIINTEISTÖHUOLTO JA KUNNOSSAPITO

PALVELUT RAKENNUSALALLE

SAUNAT

SISUSTAMINEN

Suunnittele nyt
ja kesällä nautit

RAKENNUSMATERIAALIT
LVI

ENERGIA

SÄHKÖ

KODINKONEET

YHDISTYKSET JA JÄRJESTÖT

PIHARAKENTAMINEN JA – RAKENNUKSET, PERGOLAT

AIDAT

SISUSTUSMATERIAALIT

PIHARAKENTAMINEN JA GRILLIT

TYÖTURVALLISUUS JA TURVAJÄRJESTELMÄT

ALAN OPPILAITOKSET

TALOPAKETIT JA VALMISTALOT

GRILLIT

ASUNNONVÄLITYS JA PANKIT

MÖKIT JA MÖKKIRAKENTAMINEN

PALJUT

KÄYMÄLÄT JA KOMPOSTORIT

HINNAT
Osaston koko

Hinta

9–50 m²

97 € + alv.

51–100 m²

79 € + alv.

101 – m²

69€ + alv.

Hinnat sisältää
lattiatilan vuokran.

Kulmapaikkakorotus 10 % näyttelytilan kokonaisvuokrasta.
Rekisteröintimaksu 120 €/yritys + alv.

(sis. Extranet-palvelun käyttöoikeuden,
henkilökortit työntekijöille, 6 asiakaskutsua/osasto,
yrityksen tiedot messulehdessä sekä tapahtuman kotisivuilla)

LISÄTIEDOT JA OSASTON VARAUKSET:
Projektipäällikkö
puh. 040 824 1273
jonna.jarvela@lahdenmessut.fi
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MIKSI MESSUILLE?

Lähes 90 % ilmoitti osallistuvansa myös
seuraaville messuille.
85 % piti viime messuja hyvänä / erinomaisena
paikkana vahvistaa yrityksen imagoa.

Yli 80 %

kävijöistä antoi tapahtumalle hyvän kouluarvosanan.

Yli 4 h

1h

"Mahtava tilaisuus myynnin edistämiselle ja
myyntiliidien keräämiselle! Lisää näkyvyyttä!"
"Mahdollisuus vaikuttaa henkilökohtaisesti
asiakkaiden ostopäätöksiin! "
"Messuilta löydät juuri sinun tuotteistasi
ja palveluistasi jo valmiiksi kiinnostuneet
asiakkaat."

3h

2h

2-3 h on keskimääräinen

Raksa-messuilla vietetty aika.

Lähde: Kävijätutkimuskysely, Raksa 2017

Jonna Järvelä

KAIKKI IRTI MESSUISTA!

Panosta osastosi suunnitteluun, sillä se on yrityksesi käyntikortti.
Hoidamme puolestasi kaiken näyttelyrakentamiseen liittyvän.
Meiltä löytyvät osastoratkaisut kaiken kokoisten yritysten tarpeisiin.
Tarjoamme myös suunnitteluapua vaativampiinkin kokonaisuuksiin.

asto

HYVÄ MESSUOSASTO

usten
eoinnissa.
valmiista

• kertoo yhdellä silmäyksellä mitä yritys tekee, miten se toimii ja palvelee
• erottuu muista (esim. osaston muoto, koko, ulkoasu, sijainti, aktiviteetit)
• tuo helposti esiin teeman ja pääviestin
• sisältää aktiivisen ja iloisen henkilökunnan

sto,

MEILTÄ LÖYTYY
5x3 päätyosasto

7x6 saarekeosasto

ja

5x3 kulmaosasto

selänkatu 7, 15150 Lahti
urikatu 7, 15140 Lahti

eskus, Salpausselänkatu 7, 15150 Lahti
Lahti Oy, Ankkurikatu 7, 15140 Lahti

1.

Laaja valikoima kalusteita ja osastorakenteita täydentämään yrityksen omaa messukalustoa.

2.

Helpot ja edulliset valmisosastot. Tuo paikalle
vain henkilökuntasi ja messumateriaalisi.

3.

Yrityskuvaasi sopivat, räätälöidyt osastot. Kysy suunnitteluapua ja teemme toiveidesi pohjalta räätälöidyn
tarjouksen osaston ilmeestä ja rakentamisesta!

OTA YHTEYTTÄ JA EROTU MUISTA:

5x3 m väliosasto
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Tämä piirustus ja suunnitelma on KOKO Lahti Oy, Lahden Messujen omaisuutta.
Suunnitelman osittainenkin lainaaminen on tekijänoikeuslakien vastaista.

Mari Borgman

Tekniikan koordinaattori
puh. 040 658 8262
mari.borgman@lahdenmessut.fi

6/2017
Tämä piirustus ja suunnitelma on KOKO Lahti Oy, Lahden Messujen omaisuutta.
Suunnitelman osittainenkin lainaaminen on tekijänoikeuslakien vastaista.

raksamessut.fi

