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Vuoden 2018messuilla mukana yli 230 toimijaa!
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www.minifarmi.fi



ulkoPaikat:
4m x 4m (16m2)  210 €
4m x 8m (32m2)  370 €
8m x 8m (64m2)  500 € 
8m x 12m (96m2) 600 €
Tätä suuremmat paikat 7 €/m2

sisÄPaikat:
3m x 3m (9m2)  290 €

HarrastePaikat:
2m x 4m (8m2)  30 €
Paikat ovat ulkopaikkoja ja 
nimensä mukaisesti ne eivät ole ammattilaisille.

muut:
Sähkön tarpeesta on ilmoitettava etukäteen.
1 – vaihevirta 50 €
3 – vaihevirta Sovitaan tapauskohtaisesti 
sopimuksen mukaan.
Hintoihin lisätään alv 24%
Hinnat ovat kahden päivän hintoja. 

3 messu-
kenttÄÄ ja messuHalli

messut 

aVoinna 
la 10-17  
su 10-16

Valtakunnallinen minifarmi & kukkamessut 
tulee suuremPana kuin koskaan!

Lounaisrannikon kevään innostavin messutapahtuma järjestetään idyllisessä 
Uudessakaupungissa. Viime vuoden tapahtuma oli kaikkien aikojen kaupallisin. 
Ennätyksellisessä tapahtumassa rikottiin toistamiseen 10 000 messuvieraan 
raja. Kevään suurtapahtuma rakentuu entistä monipuolisempana ja starttaa 
kaupallisen kesäkauden vauhdikkaasti Uudessakaupungissa.
Merkittäväksi kauppatapahtumaksi muodostunut messukokonaisuus tarjoaa 
laajan valikoiman tuotteita ja palveluja höystettynä  valloittavilla eläimillä ja mu-
kavalla menolla. 

koHderyHmÄt ja markkinointi
Messutapahtuma on kohdennettu kuluttaja-asiakkaille, mutta messuilta löytyy 
asiaa myös aktiiviharrastajille ja ammattilaisille. Minifarmi on oivallinen kohtaa-
mispaikka asiakaskunnan laajentamiseen ja myös asiantuntijoiden verkostoitu-
miseen. Minifarmin tavoitteena on liikuttaa yrityksiä, messuvieraita ja toimijoita 
ympäri maata.

Ohjelmaa- nähtävää, ostettavaa ja fiilistä löytyy kaikenikäisille. 

Tapahtumaa markkinoidaan laajasti. Painopiste on sosiaalisessa mediassa ja 
verkkoviestinnässä. Tavoitettavuutta lisää TV- ja radiomainokset. Paikkallista 
ja alueellista lehtimainontaa suoritetaan kohdennetuilla kampanjoilla ja suora-
markkinointia suunnataan erityisesti ryhmäretkien suuntaan.



messukenttä a

messukenttä d

messukenttä cmessukenttä b



Esillä rakentamisen ammattilaisia. Ratkaisut isoihin ja pienempiin 
projekteihin. Talot, huvilat, mökit, saunat, laiturit, ruoppaukset, gril-
likatokset, grillit, kesäkalusteet, remontit, katot, ikkunat, piiput…

Laiteratkaisut isoista koneista puutarhan pienkoneisiin ammatti- ja 
harrastekäyttöön. Traktorit, pientraktorit, kaivinkoneet, puutarha-
koneet, ruohonleikkurit, mönkijät, autot, pakettiautot, veneet, vesi-
jetit, kärryt, trailerit, lavetit…

Suuri ja monipuolinen valikoima puutarhan tuotteita. Tuhannet 
taimet,yrtit, kukat ja amppelit tarjoavat kuluttajalle ainutlaatuisen 
ostosparatiisin!

Kodin ja vapaa-ajan asunnon sisustamisen tuotteita sekä palve-
luja pieniin ja isompiin hankkeisiin. Esillä myös paljon vapaa-ajan 
tuotteita sekä outlet myymälöitä. 

rakentaminen



Varmista mukanaolosi 
ja Varaa Paikkasi ajoissa!
myynti ja info
Minifarmi info
040 706 4000
info@minifarmi.fi

Messulehti ilmestyy juuri messujen alla
ja jaetaan tuttuun tapaan lähikuntien
asukkaille suoraan kotiin.
Lukijämäärä yli 200 000!

Vuoden 2018 
messuilla 

Vieraili 
yli 10 000 
kÄVijÄÄ

tutustu etukäteen 
verkossa:
www.minifarmi.fi
facebook.com/minifarmi

mainosta 
messuleHdessÄ: 

kysy 
nÄytteille-
asettajan 
tarjousta!


