
15.–17.10.2010
Helsingin Messukeskus 

Tietoa edellisestä tapahtumasta
Häät&Rakkaus 09
Messukontaktit  38 866 kävijää 
 yhdessä Muoti-, Kauneus- ja 
 Terveysmessujen kanssa

Näytteilleasettajia  54

Näyttelypinta-ala  622 m²

Faktoja Häät&Rakkaus-messuilta
Messuilla viihdyttiin keskimäärin 3,3 tuntia.
Ostoksia tehtiin keskimäärin 88 eurolla. 
Kävijöistä 72 % oli naisia. 

Messujen toimivuus

 Kävijöiden tärkeimmät syyt 
 vierailla Häät&Rakkaus-messuilla

 Tyylivinkit ja neuvonta    93 %

 Tiedon hakeminen     85 %

 Häämuotinäytökset    80 %

 Ostoksien ja tarjouspyyntöjen tekeminen  78 %

 

Näytteilleasettajien kokemukset

 Tärkeimmät syyt osallistua

 Tuotevalikoiman esittely   94 %

 Imagon rakentaminen   94 %

 Uutuustuotteen tai palvelun lanseeraus   92 %

 asiakastiedoston/osoiterekisterin kerääminen  75 %

Näkyvyys mediassa
Häät&Rakkaus-messuilla ja sen rinnakkaistapahtumissa vieraili 
yhteensä 476 toimittajaa, ja tapahtumat saivat laajaa ja valta-
kunnallista näkyvyyttä mediassa.

Häät&Rakkaus esittelee tuotteet ja palvelut elämän 
suurta päivää varten unohtamatta rakkautta. Häitä 
vietetään ympäri vuoden ja myös kesähäiden suunnittelu 
starttaa jo syksyllä. Näytteilleasettajana Häät&Rakkaus-
messuilla tavoitat hääparit ja osastojen lisäksi kävijöitä 
houkuttelee paikalle Suomen suurimmat häänäytökset 
sekä muu ohjelma.

Kävijäkohderyhmät
Morsiusparit, kaasot, bestmanit, morsiusparin vanhemmat ja 
ystävät, rakkauden tunteen vaalijat.

Tuoteryhmät
Kihlaus • Hääsuunnittelu ja juhlapalvelut • Juhlatilat • Catering 
• Häätarjoilut • Hääkonsultointi • Tilausajot ja kuljetukset • Vih-
kiminen ja juridiikka • Kirkollinen vihkiminen • Siviilivihkiminen 
• Pankki ja asianajopalvelut • Polttarit • Korut • Sormukset • 
Juhlakorut • Lahjat • Huomenlahjat • Häälahjat • Kiitoslahjat • 
Pukeutuminen • Hääpuvut • Kengät • Alusasut • Muu juhlapu-
keutuminen • Häämeikit ja hääkampaukset • Kukat • koristelu • 
Kutsukortit ja kiitoskortit • Ohjelma ja musiikki • Tanssikoulut • 
Yhtyeet • Muu ohjelma • Valokuvaus ja videokuvaus • Hääyö ja 
häämatkat • Matkatoimistot • Hotellit

Hintatiedot ja nopean varaajan etu

hinta 31.3. asti  hinta 1.4. jälkeen
4m² 690 ¤  780 ¤
9m² 1320 ¤  1500 ¤
12m² 1650 ¤  1800 ¤

Kysy myös muista osallistumisvaihtoehdoista. Nopean varaajan 
etu on voimassa 31.3. asti. Osastoon sisältyy rekisteröintimak-
su, paikanvuokra, seinät, matto ja valaistus. HUOM: sisältö 
vaihtelee koon mukaan. Hintoihin lisätään alv. 22 %.  Näytteil-
leasettajat saavat veloituksetta käyttöönsä 2 kpl kutsukortteja 
jokaista varattua neliömetriä kohden. 

• Varaa osasto 31.3. mennessä. Saat nopean varaajan 
 etuna 10 % alennuksen paikanvuokrasta.
• Ilmoittautuminen 27.8.2010 mennessä.

Aukioloajat ja sisäänpääsy
Pe 15.10. klo 10–19, la–su 16.–17.10. klo 10–18. Sisäänpääsy 
kutsukortilla tai pääsylipulla. Samalla lipulla myös uusille Gold 
Silver Watch -messuille, Kauneusmessuille, Muotimessuille ja 
Terveysmessuille. 

Pääsyliput 
13 ¤. Lapset (7–15 v.), opiskelijat, varusmiehet ja eläkeläiset 9 ¤. 
Perjantain erikoishinta opiskelijoille ja eläkeläisille 6 ¤. Per-
heet (max 2 aikuista ja perheen alle 16 v. lapset) 28 ¤. Kahden 
päivän lippu 18 ¤. Koko viikonlopun lippu 20 ¤. Vähintään 10 
hengen ryhmät 9 ¤/hlö.  

Tapahtuman verkkosivut
Kaikki Häät&Rakkaus-messuihin liittyvä löytyy Suomen suurim-
malta hääsivustolta www.häät.fi . Palvelussa vierailee keski-
määrin 35 000 uniikkia viikkokävijää. 

Lisätietoja 
Myyntipäällikkö Hanne-Mari Jantunen, puh. 09 1509 772 
hanne-mari.jantunen@fi nnexpo.fi 

Mediakortti

Messutunnuslukujen jakaumaprosentit on pyöristetty tasaluvuiksi.
Lähteet: Suomen Messutarkastus, TNS Gallup Media-yksikkö ja
Suomen Messujen näytteilleasettajakysely

www.häät.fi 

Tavoite toteutui 
erittäin tai melko hyvin

Tavoite toteutui 
erittäin tai melko hyvin

Kävijätyytyväisyys
tyytyväisiä 82 %

tyytymättömiä 9 %

neutraaleja 8 %



15–17 Oct 2010
Helsinki Exhibition & Convention Centre 

Wedding&Love widely presents the needed products and 
services for the perfect wedding day, not forgetting love 
and the importance of a good relationship. Weddings 
are held every season of the year and planning goes on 
throughout the year.  In addition to the exhibitors, the 
vast programme with fashion shows and presentations 
attracts brides, grooms and their loved ones to the event.

Target visitor group 
Brides, grooms and their parents and loved ones, maids of hon-
our, bestmans, love enthusiasts and wedding buffs.

Product groups
Engagement • wedding planning and catering services venues • 
catering • wedding favours • wedding consulting • transporta-
tion • marriage and legal counselling • church wedding • civil 
marriage • legal services and banking services • bachelor/
bachelorette party • rings • jewellery • morning gifts • wedding 
gifts • thank you gifts • wedding gown • shoes • underwear • 
wedding makeup and hair styles • fl owers and decorations • 
invitations and thank you cards • dancing schools • wedding 
bands • other program • photography and videographers • 
wedding night and honeymoon • travel agencies, hotels.

Stand prices

price until 3 March  Price after 1 April
4m² ¤690  ¤780
9m² ¤1320  ¤1500
12m² ¤1650  ¤1800

Other options also available on request. The early booking dis-
count ends 31 May. The above mentioned prices include space 
rental, walls, carpets and lighting. VAT 22 % will be added to the 
prices. Exhibitors get 2 invitation cards per paid square metre. 

• Book your stand by 31 March and benefi t from the early 
 booking discount -10% of the space rental. 

• Register by 27 August 2010..

Opening hours and admission
Fri 15 Oct. 10 am–7 pm, Sat–Sun 16–17 Oct. 10 am–6 pm. 
Entrance with an invitation card or by paying the admission. 
With the same ticket also the Gold Silver Watch, Fashion, 
Beauty and Health Fairs. 

Tickets 
¤13. Children (7–15 years), students, conscripts and pensio-
ners ¤9. Fridays special price for students and pensioners ¤6. 
Families (2 adults and children under 16 years of age) ¤28.  
Two day ticket ¤18. Three day ticket ¤20. Groups min. 10 
persons ¤9 /person.

The event online
Everything about the event can be found online at Finland’s 
most popular wedding related web-pages: www.häät.fi . 
These web-pages have over 35,000 weekly visitors. 

For more information, please contact 
Sales Manager Hanne-Mari Jantunen, tel. +358 9 1509 772, 
hanne-mari.jantunen@fi nnexpo.fi 

Media card

www.häät.fi 

Facts from previous event
Wedding&Love 09
Fair Contacts  38 866 visitors 
 Together with Fashion, Beauty 
 and Health Fairs

Näytteilleasettajia  54

Näyttelypinta-ala  622 m²

Other facts
Visitors spent on average 3,3 hours at the fair and did shopping 
for 88 euros. 72 % of visitors were women. 

Achieving goals

 Most important reasons 
 for visiting the event 

 Styletips and professional advice    93%

 New information    85% 

 Wedding fashion shows    80%

 Making purchases and placing orders   78%

 

 Most important reasons 
 for exhibiting

 Displaying product selection    94%

 Building corporate image    94%

 Launching new products/services    92%

 Collecting customer register    75%

Media and publicity
The event was visited by 476 reporters and it received plenty of 
media coverage all over the country. 

Sources: Visitor survey made by TNS Gallup Media. 
Exhibitor survey made by the Finnish Fair Corporation

The goal was reached 
extremely well or well

The goal was reached 
extremely well or well

Feedback from the visitors 
satisfi ed with the event 82%

not satisfi ed with the event  9%

neutral 8%


