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Muistoksi

Haluamme omistaa tämän kirjan erityisesti Marcus Haraldsso-
nille, joka menehtyi syöpään aivan liian varhain. Kiitos kaikista 
vuosien aikana käymistämme kiinnostavista keskusteluista. Kun 
olimme jossakin kokouksessa olleet erimielisiä, Marcus saattoi 
hetken kuluttua tulla takaisin ja muuttaa päätöstään sanoen 
”Olen kyllä edelleen oikeassa, mutta olen vaihtanut mielipidet-
täni”. Ikuisesti mielessämme. 





Sisällys
 ALKUSANAT  9

 VIIME HETKEN VINKKEJÄ!  13
Testi – oletko messuguru? 18

1. OTA TILANNE HALTUUN  19
Kolme argumenttia messujen puolesta 20 | Ei pelkkä 
läpihuutojuttu 21 | Konkurssista maailmanmaineeseen 22 | 
Intohimo synnyttää messuguruja 24 | Johdon kiinnostus ja 
johdolta saatu mandaatti ovat välttämättömät 26 | Et voi 
työskennellä yksin 27

2. MESSUSTRATEGIA  31
Strategia 32 | Erottele strategiset tavoitteet taktisista 
tavoitteista 33 | Strategiset messutavoitteet 35 | Strategisten 
tavoitteiden saavuttaminen 39 | Joskus kaikki on sattumaa 41 | 
Älä koskaan pysähdy 42

3. LÖYDÄ OIKEAT MESSUT  45
Valikoima 46 | Seitsemän vaiheen malli 46

4. FAIRLINK-MALLI VARMISTAA PUNAISEN LANGAN  51
Fairlink-malli 52 | Fairlink-mallin kuusi pääosaa 54 |  
Aikataulutus ja toimintasuunnitelma auttavat asioiden 
hallinnassa 55 | Mitä nyt tapahtuu? 62

5. MERKITYKSELLISET TAVOITTEET 65
Tavoitteet ohjaavat ja motivoivat 66 | Luovan prosessin
käynnistäminen 67 | Järkevät tavoitteet 68 | Tavoitteiden 
jalkauttaminen yrityksen sisällä 70 | Tavoittele tähtiä 70 | 
Messubudjetti 72



6. VIESTINTÄ  74
Viesti selkeästi ja houkuttelevasti 75

7. MESSUOSASTOLLE KUTSUMINEN  80
Järjestäjä kutsuu messuille, sinä messuosastolle 81 | Kutsulista 
83 | Houkuttele kävijät osastollesi 85 | Multi Touch Point 
Marketing 87 | Kanavat kävijöiden tavoittamiseksi 88 | 
Sosiaalisissa medioissa leviävät kampanjat 89 | Tapaamisten 
sopiminen 91 | Kutsuminen messujen aikana 91 | VIP-
ohjelman järjestäminen 93 | Mediasuhteiden hoitaminen 94 | 
Kutsukäytäntö, joka mahdollistaa juuri oikeat kohtaamiset 97 

8. MESSUOSASTO KOHTAAMISTEN KESKIÖSSÄ  101
Näyttämö, jolla yrityksenne esiintyy 102 | Messuosastot 
välittävät sanomaa 104 | Onnistunut messuosasto 104 | 
Osaston aktiviteetit 111 | Tekniikka vaikuttaa ihmiseen 114 | 
Viraali leviäminen 115 | Messulahjat 115 | Lopettakaa päivä 
asiakastilaisuuteen  119 | Messuosasto ei ole ainoa näyttämönne 
119 | Estrellasta luotiin Dreamhack-tapahtumassa viraali ilmiö 
121 | Kävijät hyppäsivät pallomereen poimimaan viiksiä 123

9. ASIAKASKOHTAAMINEN  126
Ihmisten välinen kohtaaminen 127 | Kävijät eivät pidä… 128 
| Kävijät pitävät… 130 | Mehrabian tiesi, mistä puhui 130 | 
All Blacks 131 | Positiivinen kehonkieli 132 | Valmistautukaa 
tekemään töitä 134 | Jokainen kävijä on yksilö 135 | Eri 
sukupolvilla on erilaiset arvot 139 | Kohdatkaa asiakkaat 
oikealla tasolla 143 | Tärkeä ensivaikutelma 144 | Neljä askelta 
144 | Esimerkki onnistuneesta kohtaamisesta venemessuilla 150

10. TIIMIN MOTIVOINTI  153
Jos annat minun tehdä, minä opin 154 | Esimiehen rooli 
155 | Sopivan tiimin kokoaminen 157 | Taitoa, motivaatiota 



ja energiaa 158 | Taito 159 | Motivaatio 160 | Energia 163 | 
Työntekijöiden perehdytys kolmessa vaiheessa 164 | Muistutus 
vältettävistä asioista 168

11. SADONKORJUUAIKA JA LUPAUSTEN 
LUNASTAMINEN  172

Kolme eri todellisuutta 173 | Nyt on sadonkorjuuaika 175 | 
Olkaa persoonallisia 176 | Toimiva jälkihoito 176

12. KOKEMUS KEHITTÄÄ  180
Saat ne päätökset, jotka ansaitset 181 | Lähde aina 
tavoitteista 182 | Tavoitteiden täyttäminen (1) 182 | ROI:n 
kehittämismahdollisuudet (2) 184 | Messuraportti 186

13. NYT MENNÄÄN!  188
It’s what you do in the dark that puts you in the light 190 | 
Iloiset kävijät 190 | Testi – oletko messuguru? 191

LÄHTEET 192

ALAVIITTEET 193





AlkusAnAt  |  9

Alkusanat
NÄYTTEILLEASETTAMINEN messuilla vaatii sekä aikaa että rahaa. 
Onnistuakseen pitää ajatella etukäteen ja olla liikkeellä hyvissä ajoin. 
Pohjoismaisilla messuilla vuoden aikana tapahtuvasta noin 50 miljoo-
nasta kohtaamisesta aivan liian moni jää ilman vaikutusta. Tämän kirjan 
avulla voit tehdä messuille osallistumisesta tehokkaan ja vältyt paniikilta 
juuri ennen messujen alkua. Saat inspiraatiota, vinkkejä ja esimerkkejä 
strategiasta loppuarviointiin sekä siihen, kuinka luodaan menestyksek-
käitä ja kannattavia kohtaamisia. Jatka lukemista ja tee seuraavista mes-
suistasi tähänastisen elämäsi parhaat!

Mässguru-kirjan ensimmäinen painos ilmestyi vuonna 2004. Kir-
jasta tuli menestys. Se on käännetty usealle kielelle ja sitä on myyty yli 
40 000 kappaletta. Tässä uudessa painoksessa sisältö on täysin muokattu 
ja ajankohtaistettu, mutta sen tarkoitus on sama kuin aiemmin: toimia 
työkaluna messuista vastaaville henkilöille yrityksissä ja organisaatioissa. 
Kirja perustuu sekä omiin kokemuksiimme että eri puolilta maailmaa 
peräisin olevasta ammattikirjallisuudesta, raporteista ja artikkeleista 
saatuihin tietoihin.

Jotta kirjaa olisi helpompi käyttää työkaluna, kerromme jokaisen 
luvun alussa pääasian ja sen, kuinka annettavaa tietoa voidaan käyttää. 
Jokaisen luvun lopussa on osiot Kolme käytännöllistä vinkkiä, Keskustelkaa 
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ja viimeisenä Harjoitus. Soveltamalla käytännön vinkkejä messuajat-
teluun sekä käymällä keskustelukysymykset ja harjoitukset lähimpien 
työntekijöiden kanssa järjestelmällisesti läpi pääsette jo pitkälle matkal-
lanne todellisiksi messuguruiksi. Vinkkejä noudattamalla ja omia ideoita 
lisäämällä käynnistätte oman kehitysprosessinne.

Mikael Jansson & Maria Jansson
Jönköping, tammikuu 2017



”From the moment I picked your book up until I laid it down, I 
was convulsed with laughter. Someday I intend reading it.”

GROUCHO MARX
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Viime hetken 
vinkkejä!

”Tylsimys puhuu itsestään. Juorukello muista. Taitava 
 keskustelija puhuu sinusta – sinun kanssasi.”

ELAINE EKSVÄRD

JUURI NYT tuntuu hankalalta ja stressaavalta. Messut alkavat kolmen 
päivän kuluttua, ja sinulla on vielä paljon mietittävää. Tarkoituksena oli 
tehdä paljon, mutta aika on loppumaisillaan. Sen sijaan, että olisit hal-
linnut projektin työtehtäviä, ne ovat hallinneet sinua ja nyt käsissäsi on 
liikaa lankoja yhdellä kertaa. Usko meitä – et ole yksin. Tajuamme, ettei 
nyt ole oikea hetki lukea läpi koko kirjaa ja hankkia vielä huonompaa 
omaatuntoa ajattelemalla: Tietenkin meidän olisi pitänyt tehdä niin!

Sen sijaan aloitamme kirjan viime hetken vinkeillä, jotka voivat 
pelastaa osallistumisenne messuille. Käytä 10 minuuttia vinkkien luke-
miseen. Saat niistä toivottavasti runsaasti käyttökelpoisia ajatuksia ja 
ideoita, jotka johtavat tulokseen. Olet ehkä myös päättänyt seuraavalla 
kerralla järjestää työsi hieman toisin, jotta vältyt viime hetken stressiltä. 
Messujen jälkeen ehdit lukea kirjan kokonaan ja alkaa suunnitella seuraa-
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vaa osallistumista kaikessa rauhassa. Lupaamme, että huomaat eron. Ole 
hyvä, tässä 10 parasta viime hetken vinkkiämme:

1. Keskity vain siihen, mihin voit vaikuttaa

Eri puolilla maata näytteilleasettajat viimeistelevät yksityiskohtia. Messu-
vaatteet on silitetty ja messutarjouksia laaditaan. Messukävijät ovat suun-
nitelleet messukäyntinsä ja portteja ollaan avaamaisillaan. Unohda kaikki 
negatiiviset ajatukset sen suhteen, mitä olisi pitänyt tehdä toisin. Keskity 
sen sijaan siihen, mihin voitte vaikuttaa. Erota toisistaan (1) oma panos-
tus, (2) muiden panostus ja (3) olosuhteet. Muiden tekemisiin tai sellai-
siin asioihin, joihin ei voi enää vaikuttaa, ei kannata nyt tuhlata aikaansa. 

2. Hanki sanansaattajia

Tämä on tärkein vinkkimme, jossa yhdistyvät seuraavien vinkkien tulok-
set. Kyse on tulevien liiketoimien pohjan luomisesta.  Mitä yhteistä on 
ammatti- ja yleisömessujen kävijöillä? Messuilla käyvät ihmiset ovat 
kiinnostuneita juuri kyseisten messujen aihealueesta. Niin kiinnostu-
neita, että ovat valmiita käyttämään messukäyntiin sekä aikaa että rahaa. 
Valmiiksi aihealueesta kiinnostuneilla kävijöillä saattaa olla jo valmiiksi 
tietoa messujen aihealueista ja toiset taas kaipaavat lisää tietoa ja neuvoja. 
Yhteistä kaikille kävijöille on kuitenkin kiinnostus samaa aihealuetta 
kohtaan. Messuilla kävijät ovat valmiita käyttämään sekä aikaa että rahaa 
messuvierailuun ja haluavat saada lisää tietoa messujen aihealueesta. 
Toinen nimitys tällaisille ihmisille on mielipidevaikuttaja. Nämä ihmiset 
tulevat luoksenne ja haluavat tietää lisää siitä, mitä myytte. Jännittävää? 
Kyllä. Kannattavaa? Melko varmasti. Pidä siis huoli siitä, että hankitte 
positiivisia sanansaattajia.

3. Kuuntele ja ole kiinnostunut

Keskity messukävijään. Kuuntele tarkasti ja yritä aidosti ymmärtää asi-
akkaan tarpeita. Osoita kiinnostuksesi kysymällä erilaisia tarkentavia 



Viime hetken Vinkkejä  |  15

kysymyksiä. Ihmiset puhuvat mielellään itsestään ja kokemuksistaan. 
Mitä paremmin ymmärrät asiakastasi, sitä paremmin erotut eduksesi 
näytteilleasettajana. Mikä johtaa meidät neljänteen vinkkiin:

4. Ole kiinnostava, eli erotu joukosta

Selvitä, mitä yhteisiä intressejä teillä on asiakkaasi kanssa. Kiinnostavim-
mat näytteilleasettajat saavat kävijöiden huomion. Yritä selvittää, missä 
sinun ja asiakkaasi kiinnostukset kohtaavat, ja yritä erottua eduksesi 
muista näytteilleasettajista.

5. Ole rehellinen

Elleivät tuotteenne sovi kävijälle, kerro se. Näin voitat pidemmällä täh-
täimellä. Rehellisyyttä arvostetaan ja sillä ansaitset kävijän luottamuksen.

6. Pidä messuenergia korkealla

Olet varmasti joskus juuttunut juhlissa tylsään, pitkäveteiseen keskus-
teluun. Olet epätoivoisesti yrittänyt päästä pois tilanteesta, mutta kes-
kustelukumppani on vain jauhanut juttuansa. Olet ihan tuntenut, miten 
energiasi hiipuu. Paljon mieluummin olisit ollut kauempana seisoskele-
vassa porukassa, jossa naurettiin ja keskusteltiin eloisasti. Energianantaja 
ja energiavaras ovat tällaisesta tilanteesta tutut nimitykset. Energianan-
tajat vetävät messukävijöitä puoleensa. Varmista, että annat energiaa 
etkä varasta sitä.

7. Oppikaa toisiltanne

Miten monta kokenutta messukonkaria organisaatiossasi on? Hyödynnä 
olemassa oleva tietotaito ja anna kokeneempien opettaa vähemmän 
kokeneita ennen messuja. Pidä jokaisen messupäivän päätteeksi pieni 
kokous, jossa työntekijät voivat vaihtaa kokemuksia, antaa vinkkejä ja 
oppia toisiltaan. Tämä johtaakin vinkkiin numero kahdeksan:
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8. Tee tarvittaessa muutoksia, ole joustava

Ajattele messuille osallistumisesi olevan kuin ketterä moottorivene, 
jonka kulkusuuntaa voit tarvittaessa muuttaa nopeasti ja helposti. Pohdi 
jokaisen messupäivän lopuksi, mitä voisit tehdä paremmin ja tulisiko 
jotain muuttaa.

9. Älä lupaa enempää kuin voit pitää 

Kävijät muistavat, mitä messuilla luvataan. Tiedämme sen monista 
tutkimuksista. Kävijät ovat lisäksi pitkävihaisia. Jos olet luvannut 
palata asiaan, muttet ole pitänyt lupaustasi, voit unohtaa myöhemmät 
yhteydenotot. Messukävijät pitävät lupauksensa rikkovia näytteilleaset-
tajia yhtenä yleisimmistä messuihin liittyvistä ongelmista. Positiivisten 
sanansaattajien sijaan tulee näin hankkineeksi vihollisia, jotka levittävät 
negatiivista sanomaa.

10. Nauti ja pidä hauskaa

Kuvittele, että voit valita kahden messuosaston väliltä. Toisella osastolla 
seisoo kolme väsyneen ja tylsistyneen näköistä tyyppiä. Toisella osas-
tolla on yhtä monta ihmistä, mutta koko heidän kehonkielensä ilmaisee, 
miten hauskaa messuilla työskentely heidän mielestään on. Kummalla 
osastolla päätät käydä? Niin arvelimmekin.

Oikein toteutettuna  
messuille osallistuminen poikii 

sanansaattajia yritykselle.
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TESTI: OLETKO MESSUGURU?

Jos olet kaikkien seuraavien väittämien kanssa samaa mieltä, olet todelli-
nen messuguru. Ellet ole, sinulla on vielä hieman kehitettävää.

1. Yrityksellämme on selkeä messustrategia, jonka kaikki asianosai-
set tuntevat ja johon he kaikki uskovat.

2. Esimieheni ymmärtävät messujen merkityksen.

3. Messubudjetteja laadittaessa lähdetään aina tavoitteista ja tarpeista.

4. Messuille osallistumisessamme on aina punainen lanka. Kutsuista 
jälkihoitoon asti.

5. Ihmiset työskentelevät messuosastolla mielellään ja tekevät sen 
erittäin hyvin.

6. Kävijät kehuvat usein, että erotumme kilpailijoista.

7. Mittaamme aina jokaisten messujen jälkeen niiden tuottaman tu-
loksen ja mietimme, mitä voimme tehdä paremmin seuraavalla 
kerralla.

8. Odotan jo pääseväni valmistautumaan seuraavia messuja varten.
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LUKU 1

Ota tilanne haltuun
”Huolehtiminen ei poista eilisen murheita. Se poistaa vain 
tämän päivän ilon.”

LEO BUSCAGLIA

KUN OLET LUKENUT LUVUN

Edellä annoimme viime hetken vinkkejä niille, jotka eivät ole ehti-
neet valmistautua messuille haluamallaan tavalla. Tässä luvussa 
kerromme, miten otat messuosallistumisenne haltuun ja vältyt 
juuri ennen messujen avautumista iskevältä paniikilta. 
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KOLME ARGUMENTTIA MESSUJEN PUOLESTA

Jotkut väittävät messujen olevan kuolemaisillaan sukupuuttoon. He 
sanovat, että messut ovat jääneet ajastaan jälkeen ja digitaalinen maa-
ilma on ottanut niiden paikan. Me emme ole samaa mieltä, monestakaan 
syystä. Tässä kolme vahvinta argumenttia messujen puolesta.

Massaviestinnän tehottomuus

Informaatiota on tarjolla koko ajan enemmän. Tietotulva ympäröi 
meitä kaikkialla. Tietokoneet, puhelimet, mainokset – kaikki huutavat 
sanomaansa. Rakennamme suojakilpiä mainontaa vastaan ja tulemme 
yhä tarkemmiksi sen suhteen, ketä ja mitä kuuntelemme. Valta on siir-
tynyt lähettäjältä vastaanottajalle. Markkinoijat käyttävät tästä nimitystä 
Permission Marketing. Vastaanottaja päättää, kenelle antaa luvan viedä 
huomiotaan. Tässä kohtaa messut tulevat mukaan kuvaan. Messukävijät 
tulevat varta vasten keskustelemaan näytteilleasettajien kanssa ja oppi-
maan lisää näiden tuotteista. Päättäessään tulla messuille kävijät antavat 
näytteilleasettajille luvan kommunikoida heidän kanssaan.

Henkilökohtaiset kohtaamiset ovat tehokkaita

Seuraava perusteemme koskee henkilökohtaisen kohtaamisen tehoa. 
Myöhemmin kirjassa kerrotaan Mehrabianin mallista, joka valaisee elekie-
len merkitystä. Kuitenkin jo nyt voidaan todeta elekielen usein kertovan 
enemmän kuin itse sanat. Henkilökohtainen kohtaaminen vaikuttaa 
kaikkiin aisteihin, ja siinä voi ottaa avukseen sanat, äänensävyn ja ele-
kielen. Lisäksi messuilla kohtaamisympäristön voi muokata tavoitteisiin 
sopivaksi.

Sanansaattajien uudet superaseet

Kolmas peruste koskee messukävijöitä ja sosiaalista mediaa. Messuilla 
käyntiin kuluu sekä aikaa että rahaa. Messujen aiheen täytyy siis olla 
kiinnostava, jotta sinne lähdetään. Ihmiset, jotka ovat kiinnostuneita jos-



OtA tilAnne hAltuun  |  21

takin, ottavat selvää kiinnostuksensa kohteesta – ja muut, jotka haluavat 
tietää lisää asiasta, kysyvät heiltä. Messukävijöitä voisi siis kutsua myös 
sanansaattajiksi tai mielipidevaikuttajiksi. He ovat jokaisen markkinoijan 
unelmakohderyhmää, jota on mahdotonta löytää osoiterekisterin perus-
teella. Ryhmää, jolle tekniikka on antanut uuden superaseen – sosiaaliset 
mediat. Ennen messukäynnistä kerrottiin ehkä muutamalle naapurille 
perjantaioluen äärellä. Nykyään kokemukset jaetaan Facebookissa, Ins-
tagramissa, Snapchatissa, Twitterissä ja muissa vastaavissa. Kymmenen 
hengen sijasta tavoitetaan ehkä satoja ihmisiä.

EI PELKKÄ LÄPIHUUTOJUTTU

Kun nämä kolme perustetta yhdistetään, saadaan argumentti sille, että 
messujen merkitys tulee jatkossa pikemminkin lisääntymään kuin vähen-
tymään:

”Messuilla käy mielipidevaikuttajia, joita muut ihmiset kuuntelevat ja 
seuraavat. Messuilla voit kertoa näille sanansaattajille myymistänne 
tuotteista tai palvelustanne sekä käyttää kaikkia aisteja ja keinoja 
hyväksesi osoittaaksesi, miksi juuri teidän tarjontanne on parasta. 
Jos olet tehnyt hyvää työtä, nämä sanansaattajat levittävät sanomaasi 
muille, heitä seuraaville ihmisille.”

Mistä sitten johtuu, että monet epäilevät messujen vaikutusta? Uskomme 
tämän johtuvan pääasiassa kahdesta eri syystä:

1. Vaikeus. Messuosallistuminen on vaikeaa, ja onnistumiseen vaadi-
taan kovaa työtä.

2. Suora palaute. Messut ovat suora viestintäkanava, jossa palaute tu-
lee välittömästi. Ellei messuosastolle tule kävijöitä, siellä on hyvin 
yksinäistä ja ymmärrät heti, ettei tavoitteisiin päästä.
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Yhä useammat näytteilleasettajat ovat ymmärtäneet, ettei pelkkä tuot-
teiden ja palveluiden esittely riitä. Haluttujen kohtaamisten aikaansaa-
miseksi tarvitaan panostusta. Pohjoismaisilla messuilla vuoden aikana 
tapahtuvan noin 50 miljoonan kohtaamisen joukossa on paitsi niitä, 
joilla ei ole mitään vaikutusta, myös niitä, jotka päättyvät katastrofiin. 
Me sen sijaan pyrimme hyviin kohtaamisiin. Kohtaamisiin, joilla on 
merkitys. Kohtaamisiin, jotka muuttavat asioita ja tekevät sekä kävijät 
että näytteilleasettajat tyytyväisiksi. Mutta ennen kuin annamme vink-
kejä tätä varten, jotakin aivan muuta, kuten Monty Pythonin lentävässä 
sirkuksessa oli tapana sanoa. Puhutaan hetki kalasta. 

KONKURSSISTA MAAILMANMAINEESEEN

Vuonna 1930 Seattlessa avattiin Pike Place Fish Market -kalamarkkinat. 
Vuonna 1965 entinen työntekijä John Yokoyama osti markkinat. Jou-
duttuaan lähes konkurssiin vuonna 1986 John ja hänen henkilökuntansa 
ymmärsivät, että muutosta tarvittiin. Eräässä kokouksessa he päättivät 
tulla maailmankuuluiksi. Tämä voi tuntua suurelta päätökseltä, ja tavoite 
oli tarkoitus saavuttaa muuttamalla kaupantekotapaa. Tavallisten kala-
markkinoiden sijasta paikasta oli määrä tulla sellainen, joka jää ihmisten 
mieleen. Siellä näyteltäisiin, heiteltäisiin kaloja työntekijältä toiselle ja 
myös asiakkaille, huudeltaisiin ja pidettäisiin hauskaa yhdessä. ”Tär-
keintä on tietenkin kannattavuus, mutta toiseksi tärkeintä on se, että 
asiakkaat lähtevät täältä hymy huulillaan”, John totesi. ”Se tekee meistä 
kuuluisia.” Pian myös Seattlen ulkopuolelle alkoi levitä huhu markki-
noista, joilla työntekijät pitivät hauskaa ja ottivat myös asiakkaat mukaan 
toimintaan. Nykyään kalamarkkinat ovat maailmankuulut ja niillä käy 
jopa 10 000 ihmistä päivässä.

YouTubessa on lisätietoa Pike Place Fish Market -kalamarkkinoista. 
Siellä kerrotaan jännittävästä muuntautumisesta konkurssikypsästä yri-
tyksestä maailmankuuluksi ilmiöksi. Mutta mietitäänpäs vähän. Mitäpä 
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jos Pike Placen menestysresepti ei toimisikaan pelkästään kalamarkki-
noiden kohdalla. Mitäpä jos sama koskisi teitä messuille osallistuessanne. 
Kannattavuus on tärkeintä, mutta toiseksi tärkeintä on se, että kävijät 
lähtevät messuosastolta hymy huulillaan. Voiko onnistuminen olla näin 
yksinkertaista? Me uskomme, että voi. Jos kalakauppa voi olla aktivoiva 
kohtaamispaikka, tietenkin myös messuosasto voi olla sitä. Tärkeää on 
olla harkitun kiinnostava ja saada kävijät viihtymään.

Pike Place Fish Market -kalamarkkinoista tuli 
maailmankuulut, kun kävijät saatiin viihtymään siellä.
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INTOHIMO SYNNYTTÄÄ MESSUGURUJA

Aioimme ensin antaa tälle kirjalle nimeksi Exhibitionista kunnianosoi-
tuksena kaikille teille, jotka rakastatte messuille osallistumista. Teille, 
jotka pidätte sitä vuoden kohokohtana. Etsittyämme Googlesta sanan 
”exhibitionista” merkityksen jouduimme miettimään uudelleen nimen, 
muttemme sisältöä. Olimme nimittäin ajatelleet nimeä Exhibitionista 
leikkisäksi vastineeksi baristan kaltaisille nimityksille ihmisistä, joilla on 
taitoa ja intohimoa jollakin tietyllä ammattialueella. Sinä toivottavasti 
suhtaudut intohimolla messuihin, tai haluat löytää intohimon niitä koh-
taan. Ehkä olet tämän vuoksi alkanut lukea kirjaamme. Ellei näin ole, 
toivomme herättävämme intohimosi lukiessasi eteenpäin. Toivomme 
sinun haluavan todelliseksi messuguruksi, joka suhtautuu innolla messui-
hin eikä ainoastaan keskity oikeisiin asioihin, vaan myös tekee ne oikein.

Istu nyt alas miettimään. Muistele messuja, joilla olet ollut näytteil-
leasettajana vuosien kuluessa. Mistä olet tiennyt, että osallistuminen on 
onnistunut? Onko tieto onnistumisesta perustunut tunteeseen, tosiasioi-
hin vai johonkin aivan muuhun? Kirjoita ajatuksesi lyhyesti muistiin ja 
vaihda sitten näkökulmaa. Kirjoita nyt muistiin asiat, jotka joskus ovat 
menneet pieleen messuille osallistuessa. Onko kyse ollut esimerkiksi 
tiedon puutteesta, motivoitumattomasta henkilökunnasta tai energi-
anpuutteesta? Etsi kolme tavallisinta syytä siihen, miksi olette joskus 
epäonnistuneet. Vuosien aikana tekemissämme tutkimuksissa yleisin 
näytteilleasettajien tekemä luettelo on ollut seuraava (nro 1 on asia, jossa 
näytteilleasettajat ovat omasta mielestään huonoimpia):

1. Messuille kutsuminen
2. Aktiviteettien ja ohjelman keksiminen messuosastolle
3. Tavoitteiden asettaminen
4. Tuloksen arviointi
5. Messujen aikana tehtyjen lupausten toteuttaminen
6. Messuosaston suunnittelu
7. Osaston välittämä sanoma
8. Messuosastolla toimiminen
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Pidä nyt tauko lukemisessa ja keskustele kollegojesi kanssa. Miltä tilan-
teenne näyttää? Miten voitte kehittyä? Kokoa tärkeimmät kehitysalueet 
kolmeen kohtaan seuraavan esimerkin mukaisesti:

KOLME TÄRKEINTÄ KEHITYSALUETTAMME

Ongelma Kuvaus Ratkaisu

1. Kiinnostus Henkilökunnan ja johdon 
suurempi osallistuminen 
osastotyöskentelyyn. ?

2. Erottuminen Erottuminen kilpaili-
joista. Emme esittele 
mitään ainutlaatuista. 
 Argumentoimme ja 
toimimme samoin kuin 
kaikki muutkin.

?
3. Aikataulutus Aloitamme valmistelut 

liian myöhään, minkä 
vuoksi toimimme 
paniikissa ja harkitsematta 
messujen lähestyessä. 
Emme hallitse tilannetta, 
vaan tilanne hallitsee 
meitä.

?

Voit tehdä harjoituksen, vaikket olisi vielä toiminut näytteilleasettajana 
messuilla. Puhu kollegojen, asiakkaiden tai muissa yrityksissä toimivien 
tuttaviesi kanssa. Kysy heidän kokemuksistaan. Tai käy messuilla ja 
tutustu näytteilleasettajiin. Mitkä ovat yleisimmät havaitsemasi virheet?

Nyt olet luonut perustan tulevalle kehitystyölle. Seuraavaksi on aika 
tarkastella yrityksenne tai organisaationne yläpäätä. Keskity kaikkein 
ylimmässä asemassa oleviin.
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JOHDON KIINNOSTUS JA JOHDOLTA SAATU  
MANDAATTI OVAT VÄLTTÄMÄTTÖMÄT

Kehitystyön onnistumiseen vaaditaan johdon kiinnostusta ja mandaattia. 
Jos olet jo saanut ne, voit hypätä tämän kappaleen yli. Jos kuitenkin olet 
epävarma, jatka lukemista. Esitä ensin itsellesi kysymys, haluatko olla 
logistiikkavastaava vai liiketoiminnan kehittäjä. Logistiikkavastaavan 
tärkein tehtävä on varmistaa, että messuosasto on pystytetty oikeaan 
paikkaan oikeaan aikaan. Painopiste on logistiikassa eikä siinä, mitä 
messuosastolla tapahtuu. Liiketoiminnan kehittäjä sen sijaan keskittyy 
kauppojen luomiseen. Aktiiviseen kannattavuuden lisäämiseen. Mistä 
saat suurimman tyydytyksen? Valinta on sinun, ja meidän mielestämme 
melko helppo. Oikein toteutettuna messut ovat tehokas myynnin edis-
täjä. Sinun tehtäväsi tulisi siis olla yksi yrityksen avaintehtävistä. Mutta 
käytätkö työaikasi oikein? Miten paljon ajastasi kuluu käytännön yksi-
tyiskohtiin ja miten paljon messustrategioiden pohtimiseen? Onko suhde 
järkevä? Päätehtäviäsi ovat:

1. sen varmistaminen, että yrityksen sanoma välittyy oikein
2. hyödyllisten kontaktien hankkiminen myyjille
3. mahdollisimman kustannustehokas työskentely
4. sen varmistaminen, että messuosastolla kaikki sujuu
5. sen varmistaminen, että käytätte hyväksenne messujen koko voi-

man.

Jotta onnistuisit, sinulla tulee olla strategian toteuttamiseksi johdon 
kiinnostus ja mandaatti. Muutoin sinusta tulee Don Quijote, joka käyttää 
päivänsä taisteluun tuulimyllyjä vastaan.
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KLASSIKKO. Yrityksen johto kommentoi messuaktiviteetteja vain 
silloin, kun on aikeissa leikata budjettia. Vastuu messuista annetaan 
työntekijälle, jolla ei ole valtuuksia. Myynti- ja markkinointipäälliköt 
ovat erimielisiä ja antavat ristiriitaisia määräyksiä messuista vastaa-
valle. Myyntipäällikkö haluaa, että näytteillä on paljon tuotteita ja että 
päätavoitteena on uusille asiakkaille myyminen. Markkinointipääl-
likkö haluaa sen sijaan kehittää brändiä. Markkinointi haluaa vähen-
tää tuotteiden määrää ja panostaa sen sijaan lounge-alueeseen. 
Tuloksena on kompromissi, johon oikein kukaan ei ole tyytyväinen.

ET VOI TYÖSKENNELLÄ YKSIN

Amerikkalaisilla teambuilding-kursseilla on sanonta ”There is no I in 
TEAM”. Onnistuaksesi sinun on unohdettava omat intressisi ja keskityt-
tävä siihen, mikä on tiimin kannalta parasta. On koottava hyvin toimiva 
tiimi, jossa joukkue asetetaan oman itsen edelle ja jossa mahdollisimman 
monet saavat ja haluavat olla mukana yrityksen parhaaksi.

Saadaksesi kollegasi innostumaan sinun pitää olla energianantaja, 
ei energiavaras. Energianantajat levittävät energiaa ympärilleen. Kun 
olet tavannut energianantajan, se tuntuu koko kehossa. Tunnet olosi 
kohotetuksi ja luovaksi ja jatkat innokkaana työskentelyä. Energiavaras 
on energianantajan täydellinen vastakohta. Jos tapaat energiavarkaan, 
kaikki energiasi katoaa. Energiavarkaalla on usein kyky löytää ongelma 
jokaiseen ratkaisuun. Energianantaja puolestaan fokusoi mahdollisuuk-
siin. Kun lasi on energianantajan mielestä puoliksi täynnä, energiavar-
kaan mielestä se on puoliksi tyhjä. Jos sinua pidetään energiavarkaana, 
messuille osallistumista pidetään rangaistuksena ja kollegasi vetäytyvät. 
Olet vaarassa jäädä yksin stressin keskelle sekä johdon, myyntiosaston ja 
markkinointiosaston vaatimusten väliin. Jos olet energianantaja, avautu-
vat täysin uudet mahdollisuudet. Monet haluavat olla mukana messupro-
jekteissa. Huomattavasti helpompi tilanne.
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Kaikki haluavat leikkiä voittajan kanssa,  
kukaan ei pidä murehtivista häviäjistä.

KOLME KÄYTÄNNÖLLISTÄ VINKKIÄ

1. Herätä johdon kiinnostus ja hanki selkeä mandaatti. Ota johto mukaan 
alusta lähtien. Keskustelkaa messujen roolista ja siitä, millainen 
merkitys messuilla voi teille olla sekä siitä, mitä onnistumiseen 
vaaditaan. Varmista, että saat selkeän mandaatin.

2. Laadi analyysi nykytilasta. Laadi huolellinen analyysi siitä, miten 
messuille osallistumisenne ovat tähän mennessä toimineet tai siitä, 
miksi ette osallistu messuille.

3. Kokoa strateginen messutiimi. Määrittele kaikkien roolit, valtuudet 
ja vastuut. Tee töitä ryhmän innokkuuden ja messutietouden li-
säämiseksi. Laajenna verkostoa tarvittavalla ulkoisella kompetens-
silla.

KESKUSTELKAA 

• Onko messujen parissa työskentelevillä johdon kiinnostus ja man-
daatti?

• Käsi sydämelle – olemmeko me messuista vastaavat energiavarkai-
ta vai energianantajia?

• Haluammeko muuttua ja jos haluamme, miten?
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HARJOITUS 1

Nykytilan kuvaus

Lähetä sähköpostitse lyhyt kysely joillekin asiakkaille ja työntekijöille, 
joilla on tapana osallistua messujärjestelyihin. Pyydä heitä arvioimaan, 
mitä te teette kilpailijoitanne paremmin ja huonommin. Pidä sitten 
sisäinen workshop. Anna kaikkien arvata ennen tulosten esittämistä, 
mitä mieltä asiakkaat ja työntekijät ovat olleet. Käytä sitten workshop 
yrityksenne messujärjestelyihin liittyvien vahvuuksien ja heikkouksien 
määrittämiseen.
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LUKU 2

Messustrategia
”Sen voi tehdä paremmin. Selvitä, miten!”

THOMAS EDISON

KUN OLET LUKENUT LUVUN

Luettuasi tämän luvun ymmärrät harkitun messustrategian mer-
kityksen ja sen yhteyden yrityksen strategiaan ja tavoitteiden 
toteutumiseen. Lyhyesti sanottuna ymmärrät messujen merkityksen 
arvokkaana viestintävälineenä ja liiketoimien työkaluna.
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STRATEGIA

Julius Caesar oli ehkä yksi maailmanhistorian suurimmista strategeista. 
Vuonna 47 eaa käydyn Zelan taistelun jälkeen hän kuuluu sanoneen len-
tävän lauseensa Veni, vidi, vici (tulin, näin, voitin) tarkoituksenaan muis-
tuttaa senaattia ylivoimaisuudestaan taistelukentällä. Selkeiden viestien 
lähettäminen oli strategia, joka jatkuvasti toistui Caesarin toiminnassa. 
Kun hänen vuonna 55 eaa oli tarkoitus mennä Reinin yli tuhotakseen 
germaanien maita, hän kieltäytyi käyttämästä lauttoja, koska se ei ollut 
hänen arvonsa mukaista. Sen sijaan hän rakennutti sillan osoittaakseen 
roomalaisen sotajoukon mahtavuuden ja herättääkseen vihollisessa pel-
koa. Kun silta oli tehnyt tehtävänsä, se purettiin. Toinen esimerkki on se, 
kun merirosvot 20 vuotta aiemmin ottivat hänet vangiksi ja vaativat 20 
talenttia päästääkseen hänet vapaaksi. Caesarin mielestä summa oli liian 
pieni, ja hän lupasi sen sijaan hankkia 50 talenttia. Sen hän myös teki.

Myös messuille osallistuminen vaatii harkitun strategian noudat-
tamista. Näytteilleasettamista, asiakkaiden tapaamista ja heidän luot-
tamuksensa voittamista. Messujen keskipisteeksi tulemista ja oman 
identiteetin selkeää ilmaisemista. Näin ainakin pitäisi olla. Messuilla 
käydessäsi olet varmaan huomannut, että jotkin osastot ovat täynnä 
ihmisiä, kun taas toisissa ei ole ketään. Yhteistä jälkimmäisille osastoille 
on usein se, että näytteilleasettajilta puuttuu strategia tai kiinnostus. 
Joskus sekä että. Messujen keskipisteeksi pääsemiseen vaaditaan energiaa 
ja ajatustyötä sekä ennen messuja että niiden aikana ja jälkeen. Esitä siis 
itsellesi kysymys: Mihin messuihin osallistumisella pyritään ja miksi 
kävijät tulevat messuille? Missä meidän ja kävijöiden intressit kohtaavat? 
Miten tulemme kilpailijoitamme kiinnostavammiksi?
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EROTTELE STRATEGISET TAVOITTEET  
TAKTISISTA TAVOITTEISTA

On helppoa sekoittaa strategia ja taktiikka keskenään. Ehkä siksi, että 
kyseessä on saman kolikon kaksi puolta. Erona näissä tavoitteissa on 
aika. Taktisissa tavoitteissa keskitytään lähitulevaisuuteen. Strategisissa 
tavoitteissa puolestaan kiinnitetään huomiota pidempään aikajänteeseen 
ja kokonaisuuden ymmärtämiseen sekä siihen, kuinka tätä ymmärrystä 
voidaan parhaiten hyödyntää taktisten tavoitteiden saavuttamisessa. Jos 
yrityksessänne keskitytään messuille valmistauduttaessa taktiikkaan, on 
suuri vaara, että saavutatte vain lyhytjänteisiä tuloksia. Koska taktiikka 
on myös helppo kopioida, kilpailijat voivat nopeasti matkia sitä, missä 
onnistutte ja kilpailuedut menetetään. Seurauksena on se, että messuille 
osallistumistanne ohjaavat käytännössä ulkopuoliset asiat ja pitkäaikai-
nen menestys on vaakalaudalla. 

Jos sen sijaan pitkäjänteinen messustrategia ohjailee osallistumis-
tanne, jokaista taktista päätöstä arvioidaan sen perusteella, miten se 
vaikuttaa pitkäaikaiseen toimintaan ja tavoitteisiin. Strategia perustuu 

Mitä haluatte sanoa

Kiinnostavuus

Mistä kävijät ovat 
kiinnostuneita

Selvitä missä oma viestinne ja kävijöiden kiinnostus kohtaavat.
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Yksi esimerkki pitkäjänteisestä strategiasta voi olla 
yrityksen brändin vahvistaminen oikean viestin avulla.

ymmärrykseen siitä, kuinka yritys ja brändi pysyvät kilpailukykyisinä 
pitkään ja missä kannattavimmat liiketoimet syntyvät. Messustrategia 
on kaikkien aktiviteettien perusta, joka auttaa tekemään oikeat taktiset 
päätökset riippumatta siitä, mille messuille osallistutaan. Strategialla 
pyritään vahvistamaan yrityksen markkina-asemaa pitkällä tähtäimellä.

STRATEGISET MESSUTAVOITTEET

Nuoret puhuvat IRL-maailmasta (In Real Life). Me hieman vanhemmat 
puhumme kasvokkain kohtaamisesta. Messuilla sinä ja kollegasi tapaatte 
runsaasti erilaisia ihmisiä. Jotkut heistä ovat jo asiakkaita. Toiset harkit-
sevat asiakkaaksi ryhtymistä tai kenties työn hakemista yrityksestänne. 
Jotkut ovat toimittajia tai bloggaajia. Messuilla tapahtuu siis paljon 
erilaisia kohtaamisia. Näillä kohtaamisilla on vaikutusta – parhaassa 
tapauksessa positiivista sellaista. Mutta millainen on hyvä kohtaaminen 
sinun itsesi ja yrityksenne kannalta? Hyvää strategiaa varten ei valitetta-
vasti ole olemassa mitään vakiomallia, vaan sinun tehtäväsi on päättää, 
mikä teille sopii parhaiten. Hyvillä messuilla kohtaamiset tehostuvat ja 
kaupankäynti tiivistyy niiksi päiviksi, jolloin messut ovat auki. Siellä – 
potentiaalisten asiakkaiden keskellä – voit luoda kohtaamisympäristön, 
jossa parhaat työntekijäsi voivat luoda uusia asiakassuhteita. Ja tällä 
tavoin brändit kehittyvät. Suhteiden myötä. Starbucks Coffee ilmaisee 
tämän sanomalla: ”Me emme ole kahvialalla tarjoilemassa ihmisiä. Olemme 
ihmisalalla tarjoilemassa kahvia.” Nykyään me kaikki työskentelemme 
ihmisalalla, teemme vain hieman eri asioita.

Kuinka visionäärisiä ja laajoja strategiset tavoitteet voivat olla? 
Englannin kielessä on ilmaisu BHAG (Big Hairy Audacious Goals), siis 
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Pitkällä tähtäimellä on aina 
kyse myymisestä.

Suuret Karvaiset Rohkeat Tavoitteet. Ilmaisua käytetään kuvaamaan jotakin 
jännittävää ja hyvin haastavaa tavoitetta. Jotakin, joka saa henkilökunnan 
pois mukavuusalueeltaan ja jonka tavoittelusta saa valtavasti energiaa 
ja ylpeydentunnetta. Tavallinen esimerkki tällaisesta tavoitteesta on 
John F. Kennedyn ”… landing a man on the Moon and returning him safely 
to Earth”. Sinun ja kollegojesi laatiessa strategisia messutavoitteita ei 
ehkä ole kyse kenenkään lähettämisestä kuuhun, mutta yrittäkää luoda 
tavoitteita, jotka saavat henkilökunnan innostumaan. Muista aiemmat 
kirjoitukset energianantajista ja -varkaista.

Myynti

Pitkällä tähtäimellä on aina kyse myymisestä. Yhdeksällä näytteilleaset-
tajalla kymmenestä ”myynti” on yhtenä messutavoitteena. Kyseessä voi 
olla uusmyynti uusille asiakkaille, lisämyynti vanhoille asiakkaille tai 
myyntisyklin nopeuttaminen. Asia riippuu myös siitä, missä kohdassa 
myyntiprosessia messut astuvat mukaan kuvaan – kauppoja solmittaessa, 
yhteystietoja kerättäessä vai rakennettaessa tietokantaa myöhempää 
käsittelyä varten. Monet yritykset ovat nykyään keskittyneet uusien 
asiakkaiden hankkimisen sijasta ensisijaisesti hoitamaan olemassa olevia 
asiakassuhteita. Lisämyynti on sekä helpompaa että kannattavampaa 
kuin uusmyynti. Messujen merkitys asiakassuhteiden kehittämisessä on 
kasvanut. Asiakkaat eivät ajanpuutteen vuoksi ehdi käydä monissa eri 
tapahtumissa, joita yksittäiset yritykset järjestävät. Sen sijaan he käyvät 
alan messuilla, joilla he voivat tutustua moniin eri yrityksiin yhdessä 
ja samassa paikassa. Mikä voisi olla teidän yrityksenne BHAG-tavoite 
myynnin suhteen?
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Brändin kehittäminen

Vaikka myynti on tärkeintä, voit tehdä töitä myös monen muun tavoit-
teen eteen. Kuvittele, että muiden ihmisten päätöksiin vaikuttavat 
ihmiset tulevat messuosastolle tapaamaan sinua ja tiimiäsi. Kuvittele 
sitten, että kohtaaminen teidän kanssanne jää aivan erityisesti heidän 
mieleensä. Kuvittele, että kävijöistä on tullut yrityksenne sanansaattajia, 
koska he kertovat tuotteista ja käyttävät juuri samanlaisia perusteluja 
kuin te itsekin käyttäisitte. Mukavaa, eikö totta? Messut vaikuttavat 
brändiinne, halusit sitä tai et. Voit päättää, haluatko yrittää ohjailla brän-
din kehittymistä vai annatko kävijöiden päättää brändinne mielikuvan. 
Meistä yritys ohjata brändin kehitystä on itsestään selvä valinta. Tämän 
vuoksi jokainen yksityiskohta on tärkeä. Se miltä kutsu näyttää, miten 
messuosastolla toimitaan, miten osastolla työskentelevät ovat pukeutu-
neet, mitä kilpailuista annetaan palkinnoksi ja jopa se, mitä messuosas-
tolla tarjoillaan, on merkitysellistä. Porkkanaraastetta ja tuorepuristettua 
mehua vai olutta ja makkaraa? Mihin haluat yrityksenne tulevan yhdis-
tetyksi? Mikä voisi olla teidän yrityksenne BHAG-tavoite tavaramerkin 
kehittämisen suhteen?

Kouluta

Messuille osallistuminen on myös erinomainen tilaisuus kouluttaa asiak-
kaita. Isaberg Rapid on esimerkki yrityksestä, joka on käyttänyt hyväk-
seen messuja muuttaakseen ihmisten näkemyksiä siitä, mikä on merki-
tyksellistä. Heidän tapauksessaan muutettiin näkemystä siitä, mikä on 
tärkeää ammattimaiseen käyttöön tarkoitettua niittipistoolia valittaessa. 
Työtapaturmien riskin vähentämiseksi Isaberg Rapid on kehittänyt 
niittipistooleja, joiden käyttöön tarvitaan vähemmän lihasvoimaa. Niitä 
he ovat sitten esitelleet muun muassa messuilla, joilla kävijät ovat voi-
neet testata eri niittipistoolien eroja. Mikä voisi olla teidän yrityksenne 
BHAG-tavoite kouluttamisen suhteen?
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Sisäiset asiat

Messuille osallistuminen luo myös mahdollisuuksia vahvistaa yhteis-
henkeä yrityksessänne sekä vauhdittaa uusien tuotteiden kehittämistä. 
Messujen alkaessa kaiken täytyy olla valmista kävijöiden kohtaamiseen. 
Yritä nyt muotoilla strateginen BHAG-tavoite sisäisen yhteishengen 
vahvistamiseksi.

STRATEGISTEN TAVOITTEIDEN SAAVUTTAMINEN

Mitkä ovat yrityksenne strategiset tavoitteet, ja miten messut voivat 
auttaa niiden saavuttamisessa? Voit tehdä monimutkaisia suunnitelmia 
tavoitteiden saavuttamiseksi, mutta neuvomme toimimaan mahdollisim-
man yksinkertaisesti. Älä suotta hankaloita asioita. Valitse mieluummin 
selkeät ja innostavat strategiset tavoitteet ja helppo tie maaliin pääsemi-
seksi kuin vaikeatajuinen suunnitelma. 

Mitä strategisten tavoitteiden saavuttamiseen tulee, muista että mes-
sut synnyttävät usein yhdenmukaisuutta. Jos tekee kuten kaikki muutkin, 
BHAG-tavoitteita tuskin saavutetaan. Jos tuotteenne, messuosastonne, 
osastolla työskentevien vaatteet ja perustelut ovat samanlaiset kuin kil-
pailijalla, kuinka teidät muistettaisiin messujen jälkeen?

Lähde sen sijaan muistin toiminnasta. Kaikki vaikutelmat tallentuvat 
ensin kävijöiden lyhytkestoiseen muistiin. Tieto pysyy siellä viidestä 
seitsemään sekuntia. Jos kävijä tämän jälkeen käsittelee tietoa, tietoisesti 
tai tiedostamatta, se siirtyy pitkäaikaismuistiin. Se, miten perusteellisesti 
vaikutelma tallentuu, riippuu siitä, miten pitkään kävijä on sille alttiina, 
miten pitkään sen käsittely kestää, miten paljon vaivaa henkilö näkee 
sen painamiseksi mieleensä ja miten usein hän sitä muistelee. Joten jos 
osa messustrategiaasi on saada messuosastoonne liittyvät vaikutelmat 
pysymään muistissa mahdollisimman pitkään, muotoile strategia, jonka 
mukaisesti messuosaston tulee aina:
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• Erottua. Messuosasto, joka näyttää samalta kuin kaikki muutkin, ei 
jätä syviä muistijälkiä. Voitte erottua esimerkiksi koon, muotoilun 
ja sijainnin avulla. Pidä siis huoli siitä, että erotutte aina kilpaili-
joistanne.

• Olla kiinnostava. Erottumalla pääsette lyhytkestoiseen muistiin. 
Jotta messuosastonne siirtyisi pitkäaikaismuistiin, kävijän tulee 
pitää sitä kiinnostavana. Teidän tulee tarjota ratkaisuja kävijän 
ongelmiin tai esitellä uusia mahdollisuuksia liiketoimiin, jotta 
messuosastonne olisi kävijän mielestä vaivan arvoinen pitkäai-
kaismuistiin tallennettavaksi.

• Vedota mahdollisimman moneen aistiin. Kaikki kävijöiden aivoihin 
menevä tieto kulkee yhden tai useamman aistin kautta. Tieto tekee 
sitä vahvemman vaikutuksen mitä useampia aisteja stimuloidaan.

• Olla ytimekäs ja mennä suoraan asiaan. Mitä enemmän tietoa lähe-
tetään, sitä vaikeampaa kävijän on käsitellä vaikutelmia ja lähet-
tää ne edelleen pitkäaikaismuistiin. Ole ytimekäs ja mene suoraan 
asiaan. Älä pidä messuosastolla liian monia viestejä, vaan keskity 
mieluiten yhteen asiaan. Pyri olemaan se näytteilleasettaja, jolla 
on selkein sanoma.

• Olla selkeä. Voit tehdä kaiken muun oikein, mutta jos messuosas-
tonne on sekava, mikään ei auta. Silloin vain harvat muistavat osas-
tosi. Yhteensopimattomilla yksityiskohdilla täytetty messuosasto 
on vaikeampi muistaa kuin osasto, jonka muotoilu ja sanoma on 
selkeä. Toista sanomaa kaikessa aina kutsusta jälkihoitoon asti. 
Viestitulvassa kävijät unohtavat viestejä, joten muista toistaa sa-
nomaasi. Ilman muistutuksia tai lisä-ärsykkeitä messuosastollan-
ne saadut hyvät kokemukset unohtuvat helposti. On tärkeää, että 
kävijät yhdistävät messuosastonne yrityksen identiteettiin ja muu-
hun markkinointiin. Varmista, että messuosallistumisessa on sel-
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keä punainen lanka läpi kaiken tekemisen. Ole kuitenkin varuilla-
si, jottet toista itseäsi liikaa. Raja positiivisen toiston ja ärsyttävän 
toiston välillä on hiuksenhieno.

STRATEGISET 
BHAG-TAVOITTEET 
(osoittavat 
suuntanne)

TAPA SAAVUTTAA 
STRATEGISET 
TAVOITTEET

AKTIVITEETTITAVOITTEET/
OPERATIIVISET TAVOITTEET 
(ovat mitattavissa ja johtavat
strategisiin tavoitteisiin)

Asetetaan vain
yleisesti

Asetetaan vain
yleisesti

Asetetaan ennen jokaista 
messuille osallistumista

Kehitä brändi. 
Esim. ”alan 
 turvallisimmat 
kuorma-autot”.

Erottuminen 
 messuilla 
osoittamalla erilaisin 
luovin tavoin, miten 
turvallisia kuorma-
automme ovat – 
esimerkkeinä kolari- 
ja käyttöturvallisuus.

1.  Vähintään 50 % 
kohderyhmäämme 
kuuluvista messukävijöistä 
käy osastollamme ja 
vähintään puolet näistä 
puhuu jonkun tekniseen 
henkilökuntaamme 
kuuluvan kanssa.

2.  Vähintään 95 % 
osastollamme käyneistä 
pitää kuorma-autojamme 
alan turvallisimpina.

JOSKUS KAIKKI ON SATTUMAA

Strategia ei kuitenkaan ole aina se paras vaihtoehto. On olemassa luke-
mattomia esimerkkejä yrityksistä ja tuotteista, joille on tullut suuri läpi-
murto messujen välityksellä. Joskus täysin strategian mukaisesti ja joskus 
pikemminkin sattumalta. Jack Daniels1, IKEA2, Läkerol3, Thomas Coo-
kin matkatoimisto4, Hennes & Mauritz5, Expedition Robinson6 ja Steiff7 
ovat vain joitakin esimerkkejä (katso alaviitteet s. 193). Erään ruotsalai-
sen kulttielokuvan alussa saudiarabialainen prinssi käy Tukholman vene-
messuilla etsimässä sopivaa venemallia, jota voisi ostaa 2 000 kappaletta. 
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Kaikki päättyy lopulta Götan kanavassa käytävään kilpailuun. Messuilla 
on ratkaiseva rooli, sekä todellisessa että keksityssä maailmassa!

KLASSIKKO. Messukävijä ottaa yhteyttä näytteilleasettajaan. Kävijä 
osoittautuu tärkeäksi ostajaksi, ja näytteilleasettajan yritys kasvaa tun-
temattomuudesta maailmanmaineeseen. Pelkkää legendaa? Ei aina. 
On olemassa lukuisia esimerkkejä tapauksista, joissa näin on todella 
tapahtunut.

ÄLÄ KOSKAAN PYSÄHDY

Messustrategia ohjaa kaikkea, mikä liittyy tuleviin messuihin. On tärkeää, 
että messuosasto, osastolla toimiminen ja viestintä ovat aina oikeanlaiset, 
mutta valittu strategia ratkaisee, miten tärkeä kukin näistä on. Mes-
sustrategiaa kannattaa tarkistaa ja tarvittaessa päivittää kerran vuodessa. 
Kutsu yhteen ihmisiä yrityksen eri osastoilta keskustelelmaan siitä, mitä 
messuille osallistumisesta voidaan saada irti. Miten voidaan hyödyntää 
se, että koko ala kokoontuu saman katon alle muutaman päivän ajaksi? 
Päästäkää luovuus irti. Pidä sen jälkeen strategiaa elossa yrityksen sisällä, 
jotta kaikki varmasti tietävät, mihin messuille osallistumisella pyritään. 
”Landing a man on the Moon and returning him safely to Earth.”
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KOLME KÄYTÄNNÖLLISTÄ VINKKIÄ

1. Unohda menneisyys. Älä juutu menneeseen, vaan katso sen sijaan 
eteenpäin ja tarkastele, kuinka todellisuus muuttuu.

2. Tieto on tunnetta tärkeämpää. Rakenna strategia tiedon varaan, älä 
tunteiden. Lukujen avulla herätät johdon kiinnostuksen. Varmista 
myös, että tietoa luvuista päivitetään koko ajan.

3. Luo strategia vahvalle pohjalle. Keskity yrityksenne ydinosaamiseen 
– siihen, missä olette todella hyviä. Silloin et rakenna pilvilinnoja, 
vaan olette vakaalla pohjalla.

KESKUSTELKAA

• Millaiset messustrategiat suurimmilla kilpailijoillamme on?
• Millaiset strategiset BHAG-tavoitteet aktivoisivat yritystämme?
• Millä tavoin voimme erottua messuilla?

HARJOITUS 2

Aivoriihi mahdollisten BHAG-tavoitteiden löytämiseksi

Kokoa enintään 10 hengen ryhmä. Siihen kuuluvien ihmisten tulee 
olla luovia ja päättävässä tai muuten vaikuttavassa asemassa. Selitä, että 
aivoriihen tarkoituksena on saada esiin ehdotuksia strategisiksi messuta-
voitteiksi BHAG-tasolla. Tavoitteita, joihin pyrkiminen luo yritykseenne 
energiaa ja ylpeyden tunnetta. Jaa aivoriihi kolmeen vaiheeseen:
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• Vapaa vaihe. Anna keskustelun kulkea vapaasti ja kirjoita kom-
mentoimatta kaikki ehdotukset muistiin. Kannusta, mutta älä 
arvioi tai sensuroi mitään ehdotuksia. Lopeta vapaa vaihe, kun 
ehdotuksia ei enää tule.

• Jäsentelyvaihe. Ala sitten jäsennellä ehdotuksia tavoitteen tyypin 
mukaisesti. Esimerkiksi viestintätavoitteet, aktiviteettitavoitteet 
ja niin edelleen.

• Arviointivaihe. Anna osanottajien arvioida eri ehdotukset merkit-
semällä omat suosikkinsa. Kun olette käyneet läpi kaikki kolme 
kohtaa, käykää kävelyllä 2–3 hengen ryhmissä ja keskustelkaa eni-
ten ääniä saaneista ehdotuksista. Kun kaikki ryhmät ovat tulleet 
takaisin, keskustelkaa johtopäätöksistänne ennen päätöksen te-
koa.
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LUKU 3

Löydä oikeat 
messut

”Keskity oikeisiin asioihin. Varmista, ettei sivuasiasta tule pää-
asiaa, äläkä myöskään tee pääasiasta sivuasiaa.”

OLOF RÖHLANDER

KUN OLET LUKENUT LUVUN

Oikeiden messujen valitseminen on menestyksen kannalta ratkai-
sevaa. Valitsemalla oikeat messut säästät aikaa, rahaa ja energiaa. 
Tämän luvun luettuasi tiedät, mitä vaatia messuilta, jotta sinne 
kannattaisi mennä näytteilleasettajaksi. Osaat myös vertailla eri 
messuja ja valita niistä itsellesi osuvimmat. 
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VALIKOIMA

Ajattele laajasti valitessasi messuja, joille osallistutte. Jos yrityksenne esi-
merkiksi myy tuotteita elintarvikeliikkeille, teidän ei ehkä kannata käydä 
pelkästään ammattimessuilla vaan myös kuluttajamessuilla, joilla voitte 
luoda kysyntää myös kuluttajien keskuudessa. Jos etsitte työvoimaa, joka 
haluaa muuttaa Lappiin, voi olla hyvä idea osallistua erämessuille. Niiden 
kävijät ovat kiinnostuneita luonnosta, ja on helpompaa saada luonnosta 
kiinnostuneet ihmiset muuttamaan Lappiin kuin sellaiset ihmiset, jotka 
eivät arvosta luontoa. 

Toinen etu muille kuin oman alan messuille osallistumisesta on se, että 
pienemmällä panostuksella voi saada aikaan suuren vaikutuksen, koska pai-
kalla ei ole monia samankaltaisia näytteilleasettajia, joiden kanssa tarvitsisi 
kilpailla. Sen sijaan kävijät eivät ole etsimässä teidän yrityksenne kaltaisia 
yrityksiä, mikä asettaa suuremmat vaatimukset viestinnän selkeydelle. Mes-
suja valitessa kannattaa siis lähteä siitä, minkä kohderyhmän haluaa tavoit-
taa ja miltä messuilta löydät juuri oikean kohderyhmän. Itsestäänselvät 
kohtaamispaikat eivät aina ole sopivimpia. Älä anna vanhentuneiden tieto-
jen ohjata valintoja. Todellisuus muuttuu, ja niin muuttuvat myös messut. 

SEITSEMÄN VAIHEEN MALLI

Seitsemän vaiheen malli auttaa päättämään, mille messuille osallistua. 
Siinä käydään ajateltavissa olevat vaihtoehdot järjestelmällisesti läpi 
ja arvioidaan niitä tosiasioiden (ei kuulopuheiden) perusteella. Tämä 
vähentää virhevalintojen ja vaihtoehtojen huomaamatta jäämisen riskiä.

Vaihe 1. Määritä, minkätyyppisiä messuja etsitte

Olet jo aiemmin muotoillut kokonaisstrategianne. Mieti nyt, minkätyyp-
pisiä messuja etsitte ja millä tavoin ne sopivat strategiaan. Keitä haluatte 
tavata? Mitä haluatte tehdä? Mitä haluatte tulokseksi näistä tapaamisista? 
Missä ja milloin haluatte tämän tapahtuvan (paikka ja vuodenaika)? 
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Vaihe 2. Erittele tärkeimmät messut ja laadi luettelo

Laadi luettelo yrityksellenne sopivimmista messuista. Varmista, että 
mukana ovat kaikki alan tärkeimmät messut esimerkiksi

• kysymällä toimialajärjestöstä ja lukemalla alan lehtiä 
• kysymällä 10 suurimmalta asiakkaaltanne, millä messuilla heidän 

on tapana käydä
• tekemällä hakuja internetissä
• keskustelemalla suurimpien messujärjestäjien kanssa.

Lisää luetteloon myös epätavallisempia vaihtoehtoja, jotka eivät liity 
teidän omaan alaanne, mutta jotka voivat kuitenkin olla kiinnostavia. 
Ajattele laajasti.

Vaihe 3. Tee kotiläksyt

Nyt on aika kerätä mahdollisimman paljon tietoa listalla olevista mes-
suista. Näin saat käsityksen kävijöistä ja tapahtuman tarjoamista mah-
dollisuuksista. Pyydä messujärjestäjiltä tietoa viimeisimpien messujen 
luvuista, pyydä lisäksi tietoja kävijätutkimuksista ja siitä, kuinka järjestä-
jät ovat ajatelleet markkinoida messuja. Selvitä, osuvatko messut saman-
aikaisesti jonkin toisen suuren tapahtuman kanssa. Ota yhteys yrityksiin, 
jotka ovat aiemmin olleet näytteilleasettajina kyseisillä messuilla ja kysy 
heidän kokemuksistaan. Etsi sosiaalisista medioista sekä kävijöiden että 
näytteilleasettajien kommentteja messuihin liittyen. Jos mahdollista, 
kannattaa ennen päätöksen tekoa käydä messuilla myös itse.

Vaihe 4. Selvitä osallistumismahdollisuudet

Millaiset mahdollisuudet messuille on osallistua? Onko olemassa jono-
tuslista, vai voiko paikan saada heti? Mitä muita osallistumismahdol-
lisuuksia messuosaston lisäksi on olemassa (luennointi, sponsorointi, 
kotisivut, sosiaaliset mediat tai muut vastaavat)?
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Vaihe 5. Tiivistä luetteloa

Tiivistä luettelo nettolistaksi ottamalla huomioon strategia, kokonais-
budjetti, markkinointimahdollisuudet ja ajoitus. Mistä saatte eniten 
vastinetta rahoille? On parempi keskittyä tärkeimpiin messuihin kuin 
panostaa puolivillaisesti useaan eri tapahtumaan. Lista on vieläkin 
alustava, koska jäljellä on vielä yksi vaihe, ennen kuin luettelo voidaan 
lopullisesti lyödä lukkoon.

Vaihe 6. Keskustele messujärjestäjien kanssa ja tee varaus 

Viimeinen vaihe ennen lopullisen luettelon valmistumista ovat järjestä-
jien kanssa käytävät keskustelut. Kerro, mihin pyrit ja anna heidän esittää 
ehdotuksia. Keskustelkaa messuosaston mahdollisista sijoituspaikoista 
ja siitä, mikä sopii tarpeisiinne parhaiten. Miten haluat messuosaston 
sijoittuvan suhteessa sisääntulo-oviin, seminaaritiloihin, tietoiskulavaan, 
kilpailijoihin, ruokapaikkoihin ja niin edelleen? Jos olet ehdotukseen 
tyytyväinen, tee varaus.

Vaihe 7. Lopullinen nettoluettelo

Kokoa lopulliseen luetteloon ne messut, joille aiotte osallistua.

PÄIVÄYS MESSUT KOHDERYHMÄT JA OSALLISTUMISEN 
YLEINEN TAVOITE 

21.3.2018–
24.3.2018

Messut A Yleisenä tavoitteena on tuoda uusi 
tuotevalikoimamme Suomen markkinoille.  
Kohderyhmät: 1, 2, 3, 4

15.9.2018–
17.9.2018

Messut B Yleisenä tavoitteena on kouluttaa uusien 
tuotteidemme käyttäjiä.  
Kohderyhmät: 2, 4, 9

25.10.2018–
28.10.2018

Messut C Yleisenä tavoitteena on löytää 
eurooppalaisia jälleenmyyjiä uudelle 
tuotevalikoimallemme.  
Kohderyhmät: 5, 6, 7, 8, 9
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Seitsemässä vaiheessa riittää paljon työtä, mutta ne ovat ratkaisevan 
tärkeitä, jotta neliömetrit saadaan muutettua kannattaviksi kohtaamis-
paikoiksi. Ole tämän vuoksi huolellinen ja käytä aikaa valitaksesi messut 
järkevästi, harkitusti ja tosiasioihin perustuen.

KOLME KÄYTÄNNÖLLISTÄ VINKKIÄ

1. Pysy suunnitelmassa. Älä unohda strategiaa valitessasi messuja, ja 
pysyttäydy laatimassasi luettelossa. Ilmoittaudu hyvissä ajoin, jot-
ta sekä teillä että asiakkailla on riittävästi aikaa valmistautua.

2. Ajattele laajasti ja luovasti. Älä pelkää ajatella uudella, luovalla taval-
la. Älä päätä messuista kaavamaisesti, vaan uskalla kyseenalaistaa 
ja kokeilla uutta.

3. Perusta valinnat tosiasioihin. Perusta valinnat tosiasioihin, älä tun-
teisiin (yleinen teema tässä kirjassa). Ota selvää, millä messuilla 
kilpailijanne ovat, mutta mieti, mikä sopii teille parhaiten. Kysy 
asiakkailtasi, millä messuilla he käyvät ja miksi juuri niillä. Pyydä 
faktatietoa ajateltavissa olevien messujen järjestäjiltä. On tärkeää 
pyytää tiedot tarkistetuista kävijämääristä ja ulkoisesti tehdyistä 
kävijätutkimuksista. Soita myös muille näytteilleasettajille ja kysy 
heidän kokemuksistaan.



50  |  Messuguru

KESKUSTELKAA 

• Miten valitsemme messut nykyään? Mihin tietoihin meillä on ta-
pana perustaa päätöksemme?

• Mille messuille kilpailijamme osallistuvat?
• Uskommeko osallistuvamme oikeille messuille? Mitkä ovat itses-

täänselviä ja mistä on syytä keskustella?

HARJOITUS 3

Messujen löytäminen

Harjoitus enintään viidelle hengelle. Ryhmän jokainen jäsen tekee (ryh-
män muille jäsenille puhumatta) luettelon, jossa ovat esimerkiksi kolmet 
itsestäänselvimmät messut, joille osallistutte nykyään ja kolmet epäta-
vanomaisemmat, joille voisi olla kiinnostavaa osallistua. Jokainen saa 
perustella valintojaan ja kertoa, mitkä kilpailijanne osallistuvat millekin 
messuille. Yhteisessä keskustelussa kiinnostavimmat messut laitetaan 
järjestykseen.

MESSUJEN PRIORISOINTI

Must-messut Ehkä-messut Ei

Messut nro 1 X

Messut nro 2 X

Messut nro 3 X
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LUKU 4

Fairlink-malli 
 varmistaa punaisen 
langan

”Antakaamme huolemme siitä, miten käy, muuttua ajatuksiksi 
ja suunnitelmiksi siitä, miten menettelemme.”

WINSTON CHURCHILL

KUN OLET LUKENUT LUVUN

Vihdoinkin. Strategia on laadittu ja olet päättänyt, mille messuille 
osallistutte. Nyt alkavat valmistelut. Ryhdy messujen keskipisteeksi. 
Luettuasi tämän luvun toivomme, että osaat hahmottaa kokonai-
suuksia ja tiedät, miten saat sanomasi perille. Onnistut muutta-
maan pienet osat kokonaisuudeksi. Opit myös laatimaan realistisen 
aika- ja toimintasuunnitelman.
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FAIRLINK-MALLI

Monilla on nykyään postilaatikossa viesti ”Ei mainoksia, kiitos”. Inter-
netissä sitä vastaavat adblockerit ja messuilla pois käännetty pää ja 
nopeasti osastoltanne pois päin kulkevat askeleet. Monet yritykset/
näytteilleasettajat osallistuvat messuille epäkiinnostavalla, kohdistamat-
tomalla ja harkitsemattomalla kampanjalla. Yksinkertaisesti huonolla 
tavalla, ja näin vain väsyttävät kävijöitä.

Messuille on osallistuttava kävijöiden ehdoilla. On oltava niin kiin-
nostava, että kävijät haluavat kuulla osaston sanoman, keskustella ja 
lisäksi ehkä jopa jakaa positiiviset kokemukset sosiaalisten medioiden 
kautta. Hyvä strategia ja hyödyllinen sisältö eivät kuitenkaan vielä riitä. 
Pitää myös osata houkutella kävijät osastolle. Kilpailu on kovaa, ja on 
oltava jotakin kiinnostavaa, joka saa kävijät tulemaan luoksenne.  Koko-
naisuus ratkaisee menestyksen. Tunnet varmasti sanonnan, että ketju 
on niin vahva kuin sen heikoin lenkki. Tämä koskee ehdottomasti myös 
messuille osallistumista.

Näytteilleasettamista messuilla voi verrata juhliin, joissa olet isäntänä. 
Keitä haluat juhliisi? Miten saat tulijat oikeaan mielentilaan, mitä juhlissa 
on määrä tapahtua ja mitä haluat kävijöiden mielessä olevan juhlista 
poistuttaessa? Väärät vieraat, vääränlaisin odotuksin saapuvat vieraat tai 
epäonnistunut pääruoka voivat pilata juhlat. Samoin on messujen laita. 
Kutsun, messuosaston, henkilökunnan ja messujen jälkeisen toiminnan 
muodostama kokonaisuus luo tuloksen. Jos saatte hyvän arvosanan kai-
kista osista – jos ne kaikki välittävät samaa sanomaa ja jos ne kaikki on 
muotoiltu saman tavoitteen saavuttamiseksi – tulos on onnistunut.

Kuvaamme tätä ajatusta niin kutsutussa Fairlink-mallissa. Nimi 
Fairlink tulee yrityksestämme, jossa malli on kehitetty työkaluksi aut-
taessamme näytteilleasettajia luomaan menestyksekkäitä tapaamisia ja 
yrittäessämme varmistaa punaisen langan heidän osallistumisissaan. Toi-
sin sanoen tavoite ohjaa kaikkia aktiviteetteja ja kokonaissanoma liittyy 
kaikkiin aktiviteetteihin sekä ennen messuja että niiden aikana ja jälkeen.
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Fairlink-malli varmistaa punaisen langan.

Fairlink-mallissa nostamme esiin mielestämme tärkeimmät asiat mes-
suosallistumiseen liittyen. Ne, jotka ratkaisevat sen, tuleeko osallistumi-
sesta fiasko vai menestys.

Tavoite

Sanoma

1.
Kutsu

2.
Messuosasto

3.
Sadonkorjuuaika

Henkilökunta

Aikana
En

ne
n

Jälkeen
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FAIRLINK-MALLIN KUUSI PÄÄOSAA

Tavoitteet

Miksi osallistumme messuille? Mitä on tarkoitus tapahtua? Oikein 
muotoillut tavoitteet toimivat johtotähtenä ja tekevät kaikista tulevista 
päätöksistä helppoja, mitä tahansa ne koskevatkaan. Jos jokin asia auttaa 
tavoitteiden saavuttamisessa, se tehdään. Muuten ei. Mallissa tavoite on 
uloin rengas, koska se vaikuttaa koko osallistumiseen ja osallistumisessa 
pyritään siihen. Lue lisää luvusta 5.

Messuosallistumisen sanoma

Mallissa toiseksi uloimpana renkaana on sanoma. Tavoite ohjaa sano-
maa, jonka on vuorostaan tultava esiin kaikissa aktiviteeteissa sekä ennen 
messuille osallistumista että niiden aikana ja jälkeen. Sanoma ohjaa kävi-
jöiden ajatuksia ja toimintaa tavoitteen saavuttamiseksi. Hankalaa? Ei 
lainkaan. Selitämme lisää luvussa 6.

Kutsut (Ennen messuja)

Asiakkaiden jättämistä kutsumatta messuille voisi verrata siihen, että 
suunnittelee juhlat ja tekee kaikki valmistelut ja hankinnat niitä varten, 
mutta ei lähetä kutsukortteja. Silloin osastolla on luultavasti melko yksi-
näistä messujen aikana. Mieti siis jo ennen messuja, millaiset kohderyh-
määnne kuuluvien messuvieraiden messukäyntisuunnitelmat ovat. Keitä 
näytteilleasettajia he tuntevat, ja keitä he aikovat tavata? Keiltä näyt-
teilleasettajilta he ovat jopa varanneet ajan tapaamiseen? Onko teidän 
yrityksenne yksi niistä, joihin kohderyhmienne on tarkoitus tutustua? 
Luvussa 7 kerromme, miten kannattaa toimia, jotta pääsette teille tärkei-
den kävijöiden ajatuksiin jo ennen messuja.

Messuosasto (Messujen aikana)

Kulje messuhallin poikki pysähtymättä ja mieti sen jälkeen, miten monta 
osastoa muistat. Miksi juuri ne erottuivat muista? Värien, sanoman, 
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kuvien, tuoksujen vai osastoilla tapahtuvan toiminnan vuoksi? Selitys 
varmasti vaihtelee eri messuosastojen kohdalla, mutta yksi asia niille on 
yhteistä – ne ovat muistamisen arvoisia. Luvussa 8 saat vinkkejä siitä, 
miten saat luotua muista erottuvan kohtaamisympäristön, joka kiinnos-
taa ja auttaa tavoitteiden saavuttamisessa.

Henkilökunta (Koko messujen ajan)

Messuissa on kyse ihmisten välisistä kohtaamisista. Kohtaamiset voivat 
olla onnistuneita, epäonnistuneita tai neutraaleja. Oikein toteutettuna 
henkilökohtaisiin kohtaamisiin sisältyy valtava voima, ja sinun kannattaa 
tiimisi kanssa käyttää tämä voima täydellisesti hyväksi. Luvussa 9 käsitel-
lään messuosastolla toimimista ja luvussa 10 messutiimin motivoimista. 

Sadonkorjuuaika (Messujen jälkeen)

Sadonkorjuuaikana, juuri messujen loppumisen jälkeen, on lunastettava 
kaikki messujen aikana annetut lupaukset. Nyt on aika niittää se, mikä 
on kylvetty. Luvussa 11 on vinkkejä, joiden avulla erotutte myös messu-
jen jälkeen. Vinkkejä, jotka johtavat kauppoihin. 

AIKATAULUTUS JA TOIMINTASUUNNITELMA 
AUTTAVAT ASIOIDEN HALLINNASSA

Fairlink-malli auttaa varmistamaan punaisen langan, mutta tarvitaan 
myös aikataulutusta ja toimintasuunnitelma, jotta yksityiskohdat eivät 
jää huomaamatta. Ellei sinulla ole tällaista suunnitelmaa, voimme mel-
kein taata, että sinulle tulee unettomia öitä. Odottamattomista laskuista, 
ylitetyistä määräajoista ja tyytymättömistä tiimiläisistä on vaara tulla osa 
arkipäivääsi. Huolellisen suunnittelun avulla tämä riski vähenee huomat-
tavasti. Sen sijaan, että tilanne ohjailisi sinua, olet itse astunut puikkoihin 
ja ohjaat kuten kapteenin kuuluukin. 
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Aloitus (yli 12 kuukautta ennen messuja)

Näytteilleasettajan perussääntö on: Ole hyvissä ajoin liikkeellä. Kaikkeen 
kuluu aikaa kauemmin kuin luulisit. Lisäksi säästät rahaa, kun sinun ei tar-
vitse maksaa myöhäisistä tilauksista aiheutuvia lisäkustannuksia, varata 
pakosta liian kalliita hotellihuoneita tai tilata paniikissa palveluja, joita 
et oikeastaan tarvitse. Yritä aloittaa suunnittelu yli vuosi ennen tapah-
tumaa. Sinun tulee hallita messuille osallistumista, eikä päinvastoin. 
Aikaisin aloittamisesta on myös se etu, että silloin on helpompi toimia 
energian antajana alaisille. Jos nämä voivat olla mukana suunnittele-
massa ja esittämässä mielipiteitä sen sijaan, että sinä vain antaisit heille 
stressaantuneena ohjeita, kun he ovat vähintään yhtä stressaantuneita. 
Nyt sinulla on mahdollisuus luoda hyvin toimiva tiimi, jossa on selkeät 
vastuualueet ja roolit.

Alussa sinun pääasialliset tehtäväsi ovat seuraavat:

1. Muotoile tavoite ja liitä se kokonaisstrategiaan.

2. Varmista, että asianosaiset ihmiset yrityksessä ovat sitoutuneita 
messuille osallistumiseen ja siihen liittyvään tavoitteeseen. Tällai-
sia henkilöitä ovat etenkin johtoon kuuluvat ihmiset sekä markki-
nointi-, myynti- ja tuotepäälliköt.

3. Laadi kokonaisbudjetti ja määritä haluttu ROI (sijoitetun pää-
oman tuotto). Esimerkkejä kokonaisbudjetin osista ovat näytte-
lytila ja messuosastoa varten tarvittavat rakennelmat, kuljetus-
kustannukset ja vakuutukset, henkilöstökustannukset (koulutus, 
matkat, asuminen, päivärahat), kutsukustannukset ynnä muut. 
Aiemmin nyrkkisääntönä oli, että messuille osallistumiseen liit-
tyvät kokonaiskustannukset olivat näyttelytilan kustannukset 
kerrottuna viidellä. Nyt summaa on hieman vaikeampi arvioida, 
koska asumiskustannukset vaihtelevat nykyään huomattavasti 
enemmän. Laadi kuitenkin omia nyrkkisääntöjä eri messuja ja 
messukaupunkeja varten.
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4. Aloita tiimin kokoaminen tulossa olevia messuja varten. Kyseinen 
tiimi huolehtii kaikista käytännön yksityiskohdista juuri kyseisiin 
messuihin liittyen. Sen ei tarvitse olla sama kuin strateginen mes-
sutiimi, joka puolestaan keskittyy yleiseen ja pitkäjänteiseen mes-
sustrategiaan.

Perustan luominen (9–12 kuukautta ennen messuja)

Nyt messujen alkuun on lähes vuosi, mikä voi tuntua pitkältä ajalta, 
mutta aika rientää. Tämän jakson aikana tärkeimmät tehtäväsi ovat 
seuraavat:

1. Kokoa messutiimi ja motivoi sitä. Järjestä sisäinen aloitustapaami-
nen tiimin hiomiseksi yhteen.

2. Haasta vakiintuneet totuudet ja uskalla ajatella uudella tavalla. 
Aloita luova prosessi, jossa muotoillaan tavoitteet juuri kyseisiä 
messuja varten.

3. Määritä, kuinka suuri näyttelytila tarvitaan tavoitteiden saavut-
tamiseksi. Millaiset messuosaston rakennelmat, tekniset palvelut, 
sosiaalisiin medioihin liittyvät panostukset ja niin edelleen.

4. Laadi yksityiskohtainen budjetti.

5. Varaa näyttelytila tai valmis osasto ja ota selvää messujärjestäjän 
tarjoamista palveluista. Osallistumiseesi voi kuulua paljon veloi-
tuksetonta näkyvyyttä, jota voitte hyödyntää markkinoinnissa jo 
ennen messuja.

6. Laadi luettelo tarvittavista sisäisistä resursseista. 

7. Laadi kolmen vaiheen markkinointisuunnitelma. Mitä tehdä en-
nen messuja, messujen aikana ja messujen jälkeen. Käytä raken-
netta varten apuna Fairlink-mallia.
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Päätöstentekojakso (6–9 kuukautta ennen messuja)

Se, mikä aiemmin tuntui niin kaukaiselta, alkaa vääjäämättä lähestyä. 
Tämän jakson aikana päätetään monet menestyksenne kannalta ratkai-
sevat asiat. Tärkeimpiä tehtäviäsi ovat seuraavat:

1. Päätä, mitä tuotteita tai palveluja haluatte nostaa esiin messuosas-
tolla.

2. Laadi vakuuttava viesti, joka selkeästi (ja hyvin nopeasti, enintään 
5 sekunnissa) kertoo, mihin messuille osallistumisella pyritään. 
Sinun ja tiimisi kannattaa harjoitella sanomaa, jotta voitte esittää 
sen kiinnostavasti ja uskottavasti messujen aikana.

3. Päätä yhdessä messuosaston rakentajan kanssa osaston muotoilus-
ta, layoutista ja grafiikasta.

Minkätyyppinen messuosasto tarvitaan tavoitteiden saavuttamiseksi?
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4. Päätä messuosaston valaistuksesta. Valoilla voi tehokkaasti (budjettia 
venyttämättä) luoda tietynlaisen tunnelman tai korostaa tuotteita.

5. Päätä messuosastolla jaettavista lahjoista ja siellä järjestettävistä ak-
tiviteeteista ja ohjelmasta. 

6. Päätä, millaista materiaalia messuosastolla tarvitaan. Jos tarvitaan 
jotakin, mikä ei ole vielä valmiina, käynnistä valmistus.

Aktiivinen kausi (3–6 kuukautta ennen messuja)

Tämä kausi aiheuttaa messujen vastuuhenkilöille usein stressiä, mutta ota 
rauhallisesti, hengitä syvään ja keskity seuraaviin asioihin:

1. Tilaa messulahjat ja mahdolliset painetut materiaalit.

Aika tilata messulahjat!
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2. Tee edelleen yhteistyötä messuosaston rakentajan kanssa.
3. Laadi luettelo kaikista tulevista määräajoista sekä vahvista ja vah-

vistuta ne.
4. Päätä messuosaston miehityksestä. Ota esiin työaikasuunnitelma 

ja suunnittele koulutus messuosastolla työskenteleville.
5. Tilaa messuosaston rakennelmien ja tarvikkeiden kuljetus mes-

suille.
6. Varaa matkat, majoitus, ruoat ja muut mahdolliset messujen aikai-

set aktiviteetit.
7. Ala mainostaa messuille osallistumistanne.

Viimeistelykausi (1–3 kuukautta ennen messuja)

Messut ovat pian, ja edelleen on paljon tehtävää.

1. Valmistele jälkityöt niin pitkälle kuin mahdollista.
2. Jatka messuille osallistumisen mainostamista.
3. Hoida matkojen ja majoituksen varaus loppuun.
4. Varaa aika osastotyöskentelyn harjoitteluun ja kerro asiasta kaikil-

le asianosaisille.
5. Tarkista messuosaston rakennelmat ja käytettävät materiaalit.
6. Varmista kaikki kuljetukset.
7. Suunnittele kaikki messujen yhteydessä järjestettävät kokoukset ja 

ruokailut.

Hienosäätökausi (viikko ennen messuja)

Keskittyminen on nyt tärkeämpää kuin koskaan. Mikä on ratkaisevaa 
messuilla menestymiseksi?

1. Järjestä henkilökunnalle isäntäinfo sekä sen yhteydessä kick-off-ti-
laisuus, jossa osastolla työskentelevää henkilökuntaa motivoidaan 
ja osastolla toimimista käydään läpi.
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2. Tuplavarmista vielä kaikki aina kuljetuksista osastorakennelmien 
toimitukseen asti.

3. Käy oma tehtäväluettelosi läpi ja varmista, että kaikki toimenpi-
teet on tehty. 

4. Ottakaa etukäteen yhteys messuille kutsumiinne henkilöihin ja 
sopikaa heidän kanssaan tapaaminen messuille, ellette vielä ole 
tehneet sitä.

5. Ota tarvittaessa yhteys messujärjestäjään käytännön järjestelyiden 
suhteen.

6. Ota yhteys median edustajiin kiinnostuksen herättämiseksi.
7. Käy tämän kirjan alussa olevat viime hetken vinkit läpi tarkistaak-

sesi, voitteko vielä tehdä jotakin. 
8. Rentoudu ja nauti. Pian se alkaa!

Sadonkorjuukausi (viikko messujen jälkeen)

Miten mahtavat messut olivatkaan! Osastolla tapahtui runsaasti hedel-
mällisiä kohtaamisia. Kaikki ovat innokkaita, ja sekä toimitusjohtaja 
että markkinointi- ja myyntipäällikkö ovat tulleet kiittämään parhaasta 
ja hauskimmasta messukokemuksesta koskaan. Vielä ei kuitenkaan ole 
aika levätä laakereillaan ja nauttia. Nyt alkaa varsinainen työ. Messujen 
aikana kylvetty on nyt niitettävä.

1. Pitäkää kiinni sovituista asioista.

2. Tee messuista ensimmäinen arviointi. Mikä sujui hyvin ja mikä 
vähemmän hyvin? Vertaa tavoitteisiin ja yritä löytää selityksiä. 
Haastattele henkilökuntaa ja kävijöitä. 

3. Vertaa tulosta budjettiin. Tarkista tarvittaessa. Arvioi ROI.

4. Laadi loppuraportti, jossa ovat tulos, ROI, kehitysmahdollisuudet 
ja suositukset seuraaville messuille. Älä jätä kohdan 4 toteutusta 
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liian myöhäiseksi. Jos messut pidetään kerran vuodessa, tulee tu-
lokset käydä läpi pian edellisten messujen jälkeen, koska seuraa-
ville messuille tulee ilmoittautua ajoissa. Arviointi on hyvä tehdä 
mahdollisimman pian myös silloin, jos tuotteillenne tarvitaan tar-
jousmenettely ja pidempi ostopäätösprosessi. Tilanteiden eriävyy-
den vuoksi mitään yleisiä ohjeita ei voida antaa – sinun pitää itse 
laatia aikasuunnitelma, jossa lähdet omasta tilanteestanne.

KLASSIKKO. Näytteilleasettajasta tulee määräaikojen orja, koska 
aikasuunnitelmaa ei ole. Messujen jälkeen hän vannoo, ettei sama 
tule toistumaan, mutta 11 kuukautta myöhemmin hän juoksee jälleen 
määräaikojen perässä. Kiire ohjailee häntä sen sijaan, että hän itse 
ohjaisi tekemistä. Tällöin hän ei ehdi myöskään kehittää messuosal-
listumistaan seuraavalle vuodelle. Tämän seurauksena energiaa on 
vain vähän ja muut yrityksen työntekijät pitävät messuvastaavaa 
energiavarkaana.

MITÄ NYT TAPAHTUU?

Tässä luvussa olemme kertoneet yleisesti siitä, mitä osia toimintasuun-
nitelma voi sisältää ja milloin nämä eri osat pitää suunnilleen toteuttaa. 
Toimintasuunnitelmassa olemme antaneet esimerkkejä sekä suurista että 
pienistä asioista. Seuraavissa luvuissa käsitellään tärkeimpiä messuille 
osallistumiseen liittyviä asioita. Niitä, jotka ratkaisevat tuloksenne. Aloi-
tamme tavoitteiden asettamisesta ja siirrymme sitten tavoitteiden toteut-
tamisessa auttaviin keinoihin. Pohjana käytämme Fairlink-mallia. Ensin 
kuitenkin käytännön vinkkejä, keskustelukysymyksiä ja kaksi harjoitusta.
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KOLME KÄYTÄNNÖLLISTÄ VINKKIÄ

1. Tarkastele kokonaisuutta ja varmista punainen lanka. Tavoitteiden, 
viestinnän, kutsun, messuosaston, henkilökunnan ja jälkitöiden 
on muodostettava looginen kokonaisuus. Varmista säännöllisesti, 
että pysytte selkeinä. Tärkein kaikista on henkilökunta. Varmista, 
että tiimiläiset osaavat hommansa, ovat sitoutuneita ja ymmärtä-
vät kokonaisuuden.

2. Tuo positiivista energiaa tiimiin. Ole energianantaja. Huomaa hyvät 
työsuoritukset ja anna niistä tunnustusta. Kerro säännöllisesti sii-
tä, miten suunnittelut sujuvat. Kun olet kertonut seitsemän kertaa 
seitsemällä eri tavalla, olet saanut asian perille. Juhli välitavoit-
teita. Varmista, että kaikki tuntevat olonsa varmaksi rooleissaan. 
Kouluta henkilökuntasi ja mittaa tulokset.

3. Ole realisti ajankäytön suhteen. Aloita työnteko hyvissä ajoin, kaik-
keen menee pidempi aika kuin luulisit. Varmista, että teillä on 
pelivaraa.

KESKUSTELKAA

• Millä tavoin ansaitsemme kohderyhmiemme huomion?
• Millaisia ovat valitut totuutemme, ja pitävätkö ne oikeastaan paik-

kansa?
• Mitä voisimme tehdä toisin vähentääksemme messuille osallistu-

misesta aiheutuvaa stressiä?



64  |  Messuguru

HARJOITUS 4 JA 5

Workshop vaihtoehtoisten toimintasuunnitelmien laatimiseksi

Laatikaa yhteistyössä kolme vaihtoehtoista messusuunnitelmaa:

1. Keskitytään brändin vahvistamiseen.
2. Keskitytään uusien asiakkaiden hankkimiseen.
3. Keskitytään asiakassuhteiden hoitamiseen.

Keskustelkaa, miten eri messusuunnitelmat eroavat toisistaan. Miltä 
lopullinen suunnitelmanne näyttää? Mitä siihen voidaan sisällyttää kus-
takin yllä mainitusta suunnitelmasta?

Testaa punaista lankaa

Kirjoita muistikirjaan seuraavat otsikot:

Tavoite Viestintä Kutsu
Mes-

suosasto
Henkilö-

kunta
Sadonkor-

juuaika

Kirjoita sitten, miten eri osat liittyvät yhteen ja johtavatko ne tavoittei-
den saavuttamiseen. Esimerkki:

• Tavoite: Saada kolme uutta jälleenmyyjää.
• Sanoma: Meidän jälleenmyyjillämme on suuri vapaus ja mahdol-

lisuus hyviin ansioihin.
• Kutsu: Sanoma on selkeä.
• Messuosasto: Sanoma on selkeä, ja se tulee esiin myös mes-

suosastolla.
• Henkilökunta: On perillä asioista, ja kaikki tietävät, miten heidän 

tulee toimia.
• Sadonkorjuuaika: Viestintä on selkeää, mikä saa kävijät toimi-

maan haluamallamme tavalla. 
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LUKU 5

Merkitykselliset 
tavoitteet

”Ei ole olemassa laiskoja ihmisiä! Vain ihmisiä, joiden tavoitteet 
ovat tehottomia – ne siis eivät motivoi heitä.”

ANTHONY ROBBINS

KUN OLET LUKENUT LUVUN

Luvun lukemisen jälkeen tiedät, miten asetat merkityksellisiä 
tavoitteita, jotka motivoivat tiimiä ja ohjaavat messuille osallistu-
mista.
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TAVOITTEET OHJAAVAT JA MOTIVOIVAT 

Kun osallistuu samoille messuille monta vuotta peräkkäin, tulee usein 
tavoitteet ja niiden mittaaminen asetettua rutiininomaisesti. Osaatko 
kuitenkaan vastata, miksi toimitte juuri siten kuin toimitte? Ei koru-
lausein, vaan ihan oikeasti. Miksi osallistutte joillekin tietyille messuille 
vuodesta toiseen? Ehkä vastaat, että koska kilpailijat ovat mukana tai 

Tavoite

Sanoma

1.
Kutsu

2.
Messuosasto 

3.
Sadonkorjuuaika

Henkilökunta

Aikana
En

ne
n

Jälkeen



merkitykselliset tAVOitteet  |  67

koska haluatte luoda uusia kontakteja. Onko se totuus, vaiko vakiovas-
taus? Mieti jos sen sijaan laatisitte todella merkityksellisen tavoitteen 
– sellaisen, jonka oikeasti haluatte saavuttaa ja joka inspiroi henkilöstöä. 
Kuten NASAn ja John F. Kennedyn tavoite lähettää ihminen kuuhun. 
Huomaat, että merkityksellinen tavoite luo runsaasti energiaa. On iha-
nan inspiroivaa olla sellaisten ihmisten lähellä, joilla on samat selkeät, 
innostavat ja merkitykselliset tavoitteet.

LUOVAN PROSESSIN KÄYNNISTÄMINEN

On olemassa runsaasti erilaisia menetelmiä ja malleja luovien prosessien 
käynnistämiseksi. Yhtenä esimerkkinä on malli, jota Walt Disney käytti 
hahmoja ja elokuvia luodessaan. Disney jakoi luomisprosessinsa kolmeen 
selvään vaiheeseen (katso myös harjoitus 2 luvussa 2):

1. Unelmointivaihe (unelmoija – visio), jolloin pohditaan kaikkia 
mahdollisia vaihtoehtoja. Mielikuvituksella on tärkeä rooli, ja kai-
kenlaiset rajoitteet ovat kiellettyjä. Ympäristö ja mielentila muo-
kataan mahdollisimman rennoiksi. Disney käytti esimerkiksi mu-
siikkia usein apuna.

2. Toteutusvaihetta (realisoija – toiminta) leimaa realistisuus. Kysy-
mys ”miten?” on avainasemassa. Tarkoituksena on selvittää eri 
toteutusvaihtoehdot, ei tehdä arviointeja. 

3. Arviointivaihe (kriitikko – logiikka) on viimeinen vaihe, jossa ote-
taan mukaan logiikka ja seuraukset. Mitä kaikkea seuraisi, jos idea 
toteutettaisiin käytännössä? 

Luovassa prosessissa ennen varsinaisia messupäiviä keskitytään messu-
jen tarjoamiin mahdollisuuksiin. Esitä itsellesi ja messutiimillesi kaksi 
kysymystä: 
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1. Millaisia kohtaamisia haluamme messuilta? Ketkä kävijöistä ovat 
kiinnostavia? Voit saada messujärjestäjältä tietoa messujen kävi-
jöistä, mikä helpottaa kiinnostavien kävijäryhmien valintaa. Tilas-
tojen perusteella voit arvioida, miten monta teille tärkeää kävijää 
haluatte ja voitte tavata messupäivien aikana. Panosta määrän 
sijasta laatuun. Kukaan ei hyödy 3 000 turhasta kontaktista. On 
parempi saada 150 hyödyllistä kontaktia. Tällöin voitte suorittaa 
jälkityöt ilman stressiä.

2. Mihin haluamme näiden tapaamisten johtavan? Kun tiedät, millaisia 
tapaamisia haluatte, on helpompi miettiä, mihin tapaamisten tu-
lisi johtaa. Erota toisistaan aktiviteettitavoitteet ja viestintätavoit-
teet. Esimerkki aktiviteettitavoitteesta: ”Saamme messuilla tilauksia 
vähintään 60 000 euron edestä”. Esimerkki viestintätavoitteesta: ”30 
prosenttia kävijöistä oppii tuntemaan uuden sloganimme, jonka otamme 
messuilla käyttöön”.

JÄRKEVÄT TAVOITTEET

Luova prosessi johtaa toivottavasti järkeviin tavoitteisiin, jotka ovat

• stimuloivia – BHAG-tavoitteita, jotka antavat energiaa kaikille 
mukana oleville

• mitattavia – tavoitteita, joista määritetään selkeästi, miten ne mi-
tataan messujen jälkeen

• yksimielisiä – tavoitteita, joita kohti kaikki kulkevat yhdessä
• realistisia – tavoitteita, jotka kaikkien asianosaisten mielestä on 

mahdollista saavuttaa
• aikasidonnaisia – tavoitteita, jotka on tarkoitus saavuttaa johon-

kin tiettyyn aikarajaan mennessä.
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Jos jokin näistä ominaisuuksista puuttuu, tavoitteet eivät ohjaa eivätkä 
motivoi. Menestyksen mittaustavan selkeys on erinomainen ohjauskeino. 
Henkilökunta toimii hyvin eri tavoin riippuen siitä, kumpi seuraavista 
kahdesta vaihtoehdosta on tavoitteena:

1. Annamme messujen jälkeen vähintään 50 tarjousta.
2. Annamme messujen jälkeen vähintään 20 tarjousta, joista vähin-

tään 25 prosenttia muuttuu kaupoiksi kahden kuukauden kuluessa.

Vaihtoehdossa 1 työntekijät yrittävät tehdä mahdollisimman monta 
tarjousta. Vaihtoehdossa 2 sen sijaan keskitytään realististen tarjousten 
tekemiseen.

Arviointi
Järkevät

 tavoitteet

Ennen 
messuja

Messujen 
aikana

Messujen
jälkeen

Järkevät tavoitteet, jotka ohjaavat aktiivisesti

Kaaviossa osoitetaan, kuinka järkevät tavoitteet sekä ohjaavat yksittäistä 
messuille osallistumista että toimivat seuraavan osallistumisen pohjana 
– hyödyt siis tekemistäsi havainnoista kehittyäksesi edelleen näytteillea-
settajana.
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TAVOITTEIDEN JALKAUTTAMINEN YRITYKSEN SISÄLLÄ 

Vanha totuus on, että jotta voisit myydä jotakin asiakkaille, sinun pitää 
ensin myydä se henkilökunnallesi. Tämä on viimeinen vaihe tavoitetta 
määriteltäessä. Tavoitteet eritellään yksilötasolla ja jaetaan yrityksen 
sisällä. Näin luot ymmärrystä, kiinnostusta ja etenkin tietoa messuosal-
listumiseen liittyen henkilöstön keskuudessa. Messut tulevat kosket-
tamaan monia ihmisiä – eivät ainoastaan heitä, jotka ovat fyysisesti 
paikalla, vaan myös esimerkiksi vastaanottohenkilökuntaa, tilausten 
vastaanottajaa, palveluhenkilöstöä, tuotekehittäjiä, jälleenmyyjiä sekä 
tuotannon ja logistiikan työntekijöitä. Kaikilla pitää olla oikeaa tietoa 
siitä (ja myös uskoa sitä kohtaan), mitä teidän on tarkoitus sanoa ja tehdä 
messuilla. Messuosallistumisen tärkeyden nostattaminen sisäisesti ei ole 
lyhytaikainen kertapanostus, vaan se on aloitettava kauan ennen messuja 
ja sen on jatkuttava messujen loppumiseen asti.

TAVOITTELE TÄHTIÄ

Messut ovat interaktiivinen ja erittäin luova kanava. Ainoastaan mieli-
kuvitus asettaa rajat sille, mitä voidaan saavuttaa. Messuja voi käyttää 
moniin eri tarkoituksiin aina lehdistön tavoittamisesta messuilla tapah-
tuvaan suoramyyntiin asti. Onnistuaksenne teidän pitää keskittyä ja 
tietää, mitä haluatte saavuttaa. Millainen vaikutus messuilla on tarkoitus 
olla juuri teidän yrityksellenne? Perustana ovat yrityksen visio ja liike-
toimintastrategia. Messustrategia ja yleiset tavoitteet määrittävät, millä 
tavoin messujen on tarkoitus auttaa yritystä onnistumaan. Strategia ohjaa 
mitattavissa olevia tavoitteita yksittäisten messujen kohdalla, ja mitatta-
vissa olevat tavoitteet lopulta ohjaavat kutakin yksittäistä osaa messuille 
osallistumisessa. Kaikki vaikuttaa kaikkeen, ja sinä olet ohjaimissa. Toi-
miakseen strategian on oltava pitkäjänteinen, ja tämän vuoksi yrityksen 
korkeimman johdon on oltava siihen sitoutunut. Tavoitteet on myös 
visualisoitava, ja kaikki asianosaiset on saatava inspiroitumaan niistä.
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KLASSIKKO. Asetetaan samat tavoitteet kuin viime kerralla. Ai 
mitenkö mittaamme tavoitteita? Typerä kysymys – tiedät varmaan, 
etteivät messut ole mitattavissa. Ja pitäisikö henkilökunnalle kertoa 
tavoitteista? Miksi ihmeessä, eihän siinä ole mitään järkeä!

AKTIVITEETTEJA MESSUTAVOITTEIDEN 
SISÄISTÄ ANKKUROINTIA VARTEN

Aktiviteettityyppi Esimerkki

Osa-aktiviteetti Anna henkilökunnan osallistua tavoitteiden muotoiluun. 
Ole positiivinen ja kannustava. Ole energianantaja, älä 
energiavaras.

Informointi Kerro asioista vähintään seitsemän kertaa seitsemällä eri 
tavalla. Silloin viesti menee perille. Laadi yksinkertainen 
sisäinen esite, jossa on kerrottu tärkeimmät asiat mes-
suille osallistumisesta. Puhu asiasta kyllästymiseen asti 
– varmista, että messuille osallistuminen pääsee pääpu-
heenaiheeksi mainitsemalla se jokaisessa kokouksessa ja 
laskemalla tunteja messujen avautumiseen. Järjestä sisäi-
nen messukoulutus, jossa tavoitteet käydään läpi. Käy läpi 
myös seuraavat asiat:
• mitä messuilla esitellään
• miten mahdolliset esittelyt toimivat
• ketkä pitävät mahdolliset esittelyt
• miten jälkihoito tulee tapahtumaan
• pukukoodit
• käyttäytyminen
• työaikasuunnitelma
• kuka on vastuussa mistäkin messuosastolla.

Palkitseminen Järjestä sisäinen kilpailu henkilökunnan kesken. Messu-
jen tuloksesta riippuen koko henkilökunta saa erilaisia 
palkintoja, esimerkiksi eritasoisia opintomatkoja. 
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MESSUBUDJETTI

Parhaassa mahdollisessa maailmassa tavoitteet ohjaavat messubudjettia 
– kustannusbudjetti on siis suoraan yhteydessä ROI:n maksimoimiseksi 
muotoiltujen tavoitteiden arvoon. Parhaassa mahdollisessa maailmassa 
voit, ja sinulla on taitoa, tehdä vapaasti kokeiluja budjetin eri osien 
kanssa ROI:n maksimoimiseksi. Tiedät tarkalleen, mitä tapahtuu, jos 
jaat budjetin toisin ja miten sinun tulee toimia parhaan mahdollisen 
tehon saavuttamiseksi. Parhaassa mahdollisessa maailmassa voit vapaasti 
lähteä siitä, miten monta tapaamista haluat messuilla saada aikaiseksi 
sekä antaa tämän ohjailla näyttelytilan kokoa ja/tai budjettia. Tuntuuko 
tutulta? Luultavasti ei. Valitettavasti emme aina elä parhaassa mahdolli-
sessa maailmassa. Joskus meillä on kiinteä budjetti, johon meidän pitää 
sopeutua ja joka meidän pitää jakaa eri kustannuserien kesken. Tähänkin 
on olemassa vanha nyrkkisääntö, jonka voi ottaa pohjaksi. Sen mukaisesti 
neliömetrin vuokra on viidesosa kokonaiskustannuksista. Älä kuitenkaan 
luota yleisiin nyrkkisääntöihin, vaan luo omat säännöt. Miltä näyttää 

Osastorakennelmat

Kutsu

Näyttelytila

Henkilökunta

Muut asiat

Kuljeutkset ja 
vakuutukset

Messubudjetin 
osat.
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teidän yrityksenne kohdalla lopullinen jako kutsujen, näyttelytilan, 
osastorakennelmien, henkilökunnan, kuljetusten ja vakuutusten välillä? 
Mitä alaotsikoita kussakin osassa on, ja miten henkilökunnan palkka 
lasketaan? Miten ikinä teetkin, älä anna messubudjetin olla staattinen, 
vaan käy neuvotteluja ja testaa, mistä saatte parhaan vastineen rahoille.

KOLME KÄYTÄNNÖLLISTÄ VINKKIÄ

1. Varmista, että tavoitteet ovat järkeviä. Varmista lisäksi, että yksittäisiä 
messuja koskevat tavoitteet ovat strategisten tavoitteiden mukaisia. 

2. Varmista, että kaikki asianosaiset sisäistävät tavoitteet. Keskustele joh-
don ja muiden asianosaisten kanssa ja varmista, että he sisäistävät 
tavoitteet. Kerro, kuinka arviointi tapahtuu. 

3. Aseta yksilöllisiä tavoitteita. Kaikilla messuosastolla työskentelevil-
lä tulee olla omaan työpanokseen liittyvät, yksilölliset tavoitteet. 
Pidä kuitenkin huoli siitä, että porkkana on keppiä suurempi.

KESKUSTELKAA

• Miten asetamme tavoitteemme?
• Ovatko tavoitteemme järkeviä?
• Kuinka tavoitteet vaikuttavat messuille osallistumisiin?

HARJOITUS 6

Järkevät tavoitteet

Testaa omat tavoitteenne ja mieti, miten niistä voisi tehdä järkevät. Ellei 
se onnistu, luovu niistä.
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LUKU 6

Viestintä
”You can’t bore people into buying.”

DAVID OGILVY

KUN OLET LUKENUT LUVUN

Mainostoimistolegenda David Ogilvyn mukaan ihmistä ei voi 
pitkästyttää ostamaan. Asia ei kuitenkaan ole näin. Asiakkaat 
tulee sitouttaa, jotta he pysyisivät asiakkainamme. Keskeisintä on 
välittämämme viesti, jota käsitellään tässä luvussa.
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VIESTI SELKEÄSTI JA HOUKUTTELEVASTI

Messujen jälkeen on usein helppoa nimetä ne muutamat näytteillea-
settajat, jotka ovat erottuneet joukosta. Mikä heistä on tehnyt niin 
erityisiä? Näillä näytteilleasettajilla ei välttämättä ole suurin ja kallein 
messuosasto. Kyseessä eivät myöskään välttämättä ole tunnetut yrityk-
set. Asia johtuu jostakin aivan muusta. On kyse selkeän sanoman välit-
tämisestä kiinnostavalla tavalla. Selkeä ja yksinkertainen viesti on aina 
parempi kuin monimutkainen. Messut ei ole paikka, jossa voisi kaikessa 
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Sanoma

1.
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2.
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3.
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rauhassa esitellä monia mutkikkaita sanomia. Sen sijaan, että kuiskut-
telisitte monin heikoin äänin, kaiken osallistumiseenne liittyvän pitää 
selkeällä ja voimakkaalla äänellä julistaa sanomaanne, joka on… Niin – 
mikä oikeastaan on tärkein yksittäinen asia, jonka haluatte osastollanne 
käyneiden muistavan jälkikäteen?

”Connecting people” / Nokia
”Just Do It” / Nike
”Think Different” / Apple

Joskus sanoma on sama kuin yrityksen slogan ja joskus muunnelma siitä. 
Sanomanne ytimen esiin saamiseksi voit ottaa inspiraatiota Margaret 
Wise Brownin kirjasta The Important Book. Kirjassa hän saa nuoret lukijat 
tarkastelemaan arkisia asioita uudella, suoralla tavalla. Otetaan esimer-
kiksi hänen määritelmänsä sateesta:

”Sateesta on tärkeää muistaa se, että se tekee sinut märäksi. Se 
tulee alas taivaalta, kuulostaa sateelta, saa esineet kimmeltämään, 
ei maistu miltään ja on samanväristä kuin ilma. Mutta on tärkeää 
muistaa, että sade tekee sinut märäksi.”

Mikä merkitys tuotteillanne on käyttäjien kannalta? Kirjailija Simon 
Sinek painottaa, että menestyneet yritykset viestivät usein täysin toi-
sella lailla kuin kilpailijansa. Useimmat yritykset kommunikoivat ulkoa 
sisäänpäin. Ne kertovat ensin, mitä tekevät, jatkavat sitten kertomalla, 
miten ne sen tekevät ja joskus myös miksi. Menestyksekkäät yritykset 
tekevät päinvastoin. Yksi parhaista esimerkeistä on Apple. Kun toiset 
tietokoneyritykset kertovat valmistavansa erinomaisia, muotoilultaan 
upeita ja käyttäjäystävällisiä tietokoneita, Apple kertoo, että yrityksen 
tavoitteena on muuttaa asioita ja ajatella toisin. Seurauksena ovat help-
pokäyttöiset ja muotoilultaan tyylikkäät tuotteet. Apple vain sattuu teke-
mään erinomaisia tietokoneita ja runsaasti muita tuotteita.
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Ihmiset eivät osta sitä, mitä teette, vaan sitä, miksi sen teette. Tämä selit-
tää sen, miksi ihmiset eivät halua ostaa ainoastaan Applen tietokoneita, 
vaan myös esimerkiksi älypuhelimia.

Mikä siis on teidän pääsanomanne? Mitä kävijän on tarkoitus muis-
taa? Onko se selkeää? Miksi teette sitä, mitä teette? Entä miten ank-
kuroit sanoman sisäisesti? Älä anna kutsun, messuosaston ja osastolla 
työskentelevän henkilökunnan viestiä eri asioita. Ole selkeä. Kohderyh-
mienne on huomattava ja ymmärrettävä sanomanne, uskottava siihen, 
arvostettava sitä ja muistettava se. Lisäksi sanoman on saatava heidät 
toimimaan tavoitteidenne mukaisesti. Messuilla muista erottuvilla näyt-
teilleasettajilla on lähes aina selkeä sanoma, joka toistuu sekä kutsussa ja 
messuosastolla että toiminnassa ja jälkihoidossa.

Mitä haluamme messuosastollamme käyneiden muistavan?
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KOLME KÄYTÄNNÖLLISTÄ VINKKIÄ

1. Ole selkeä. Varmista, että sanoma on selkeä, että ihmiset arvostavat 
sitä ja että se johtaa asetettujen tavoitteiden täyttymiseen. Perus-
tele jo kutsussa, miksi kävijöiden kannattaa käyttää kallista mes-
suaikaansa teidän tapaamiseen.

2. Henkilökunnan on välitettävä yhtenäistä sanomaa. Kaikkien messuille 
osallistumiseen jollakin tavalla vaikuttavien on tunnettava sano-
ma, ymmärrettävä se ja keskityttävä siihen, jotta se esitetään yh-
tenäisellä tavalla.

3. Toteuttakaa sanomaa käytännössä. Sanoman esittämisessä ei ole kyse 
pelkästään sen kirjoittamisesta ja sanomisesta. Vielä tärkeämpää 
on se, miten sitä pystytään toteuttamaan käytännössä. Kävijöiden 
on tunnettava ja ymmärrettävä, mitä haluatte tuoda esiin, vaikka 
he eivät olisi lukeneet sanomaa.

KESKUSTELKAA

• Mikä on pääsanomamme?
• Onko se selkeä ja johtaako se toivottuun käytökseen?
• Millä tavoin se eroaa kilpailijoidemme sanomasta?
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HARJOITUS 7

”Löydä tarjouksenne ydin”

”Sateesta on tärkeää muistaa se, että se tekee sinut märäksi. Se 
tulee alas taivaalta, kuulostaa sateelta, saa esineet kimmeltämään, 
ei maistu miltään ja on samanväristä kuin ilma. Mutta on tärkeää 
muistaa, että sade tekee sinut märäksi.” 

MARGARET WISE BROWN

Mikä on tärkein yksittäinen asia, jonka haluamme osastolla käyneiden 
muistavan? Mikä on pääsanomamme? Onko se selkeä? Ja miten ankku-
roimme sen sisäisesti? Millainen sanoma saa kohderyhmämme toimi-
maan tavoitteidemme mukaisesti? Keskustelkaa.
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LUKU 7

Messuosastolle 
kutsuminen

”Teettekö tarpeeksi toimenpiteitä varmistaaksenne, että kävijät 
tulevat juuri teidän osastollenne? Vai luotatteko siihen, että hen-
kilökunta hoitaa asian messujen aikana?”

FAIRLINK

KUN OLET LUKENUT LUVUN

Kuvittele, että valtaosa kohderyhmästänne tulee messuille tapaa-
maan juuri teitä. He ovat hyvin valmistautuneita ja ovat jopa 
varanneet tapaamisia sinun ja tiimiläistesi kanssa. Saavuttamaton 
unelma? Ei lainkaan. Tarvitaan vain ennakointia ja mielikuvi-
tusta. Tämän luvun luettuasi tiedät, kuinka unelman saa täytty-
mään.
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JÄRJESTÄJÄ KUTSUU MESSUILLE, SINÄ MESSUOSASTOLLE

Järjestäjä kutsuu kävijät messuille. Sinä kutsut heidät osastollesi ja kerrot 
miksi heidän kannattaisi tavata teidät. Aktiivisuus ennen messuja on 
todella tärkeää, koska nykyään yhä harvemmat lähtevät messuille ilman 
tiettyä tavoitetta. Useimmat kävijät ovat hyvin määrätietoisia. He ovat 
varanneet tietyn ajan messuvierailuun ja tiettyjen näytteilleasettajien 
tapaamiseen. Heillä on mukanaan luettelo näytteilleasettajista, jotka he 
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Rauhallinen tapaaminen
Ennalta varattu tapaaminen. Tiedätte, kuka tulee 
ja miksi. Olette ehkä jopa valmistautuneet tapaa-
miseen. Kävijä tietää, että oikea henkilö 
yrityksestänne on hänen saatavillaan eikä hänen 
tarvitse kilpailla huomiosta.

Magneettitapaaminen
Tapaamista ei ole ennalta varattu, mutta olette 
kävijän käyntiluettelossa. Tämäntyyppistä tapaa-
mista voi kutsua magneettitapaamiseksi, koska 
kävijät hakeutuvat teidän luoksenne (kuten 
rautaesineet magneetin luo) eikä päin vastoin.

Stressaava tapaaminen
Kumpikaan ei ole ennen messuja suunnitellut 
tapaavansa toista. Aktiivisella toiminnalla olette 
saaneet kävijän pysähtymään. Nyt on nopeasti 
päätettävä, onko keskustelua kannattavaa jatkaa.

Toteutumatta jäänyt tapaaminen
Tapaaminen, jota ette saa toteutettua messujen 
aikana. Mieti viimeisimpiä messuja, joille osallis-
tuitte. Paljonko messuilla oli kävijöitä? Miten 
monta näistä olisitte halunneet tavata? Miten 
monta tapasitte? Miten suuret tulot toteutumat-
ta jääneistä tapaamisista olisi tullut? Messuosas-
tolla työskenneltäessä aika jakaantuu erityyppis-
ten tapaamisten välillä. On oltava hyvin valmis-
tautunut eri tilanteita varten. Myös messuosas-
ton muotoilu on sovitettava odotettavissa 
olevien tapaamisten mukaiseksi. Tarvitaanko 
esimerkiksi erillistä kokoustilaa?

Erilaisia kohtaamistilanteita messuilla.
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haluavat ehdottomasti nähdä. Lähes aina aktiiviset näytteilleasettajat 
pääsevät tapaamisluetteloon. Toisilta jäävät tapaamatta kävijät, jotka 
kiirehtivät messuosaston ohi matkalla sovittuun tapaamiseen. Passii-
viset näytteilleasettajat saavat osastolleen ainoastaan kävijöitä, joiden 
aikataulu ei ole täynnä. Tapaamisluetteloon pääsemiseksi on siis oltava 
aktiivinen ennen messuja, jotta kävijät tietävät osallistumisestanne ja 
kiinnostuvat teidän tapaamisestanne. Kaiken esityön avulla pyritään luo-
maan parhaat mahdolliset edellytykset messuilla onnistumiseksi.

Amerikkalaiset tutkimukset osoittavat, että mahdollisuus saada kaup-
poihin johtavia kontakteja kasvaa peräti 50 prosenttia niillä näytteillea-
settajilla, jotka kutsuvat kävijöitä osastolleen. Ei olekaan yllättävää, että 
tutkimusten mukaan aktiivisesti kutsuja lähettävät näytteilleasettajat 
ovat muita näytteilleasettajia tyytyväisempiä messutuloksiinsa. Mitä 
enemmän energiaa käytetään kävijöiden kutsumiseen, sitä enemmän 
hyviä kohtaamisia saadaan ja sitä parempi on messuilta saatava tulos. 
Olet varmistanut teille etumatkan niihin näytteilleasettajiin verrattuna, 
jotka eivät esitä kutsuja messuille. Oikeastaan melko itsestään selvää.

KUTSULISTA

Messuille tulee paljon kävijöitä, joita kokematon näytteilleasettaja tar-
kastelee yhtenäisenä massana. Kokenut näytteilleasettaja näkee heidät 
yksilöinä. Jotkut kävijät ovat näytteilleasettajan kannalta kiinnostavia, 
mutta kaikki eivät. Se, keitä te haluatte tavata, päätettiin tavoitteita 
asetettaessa. Yksi tapa tehdä kohderyhmistänne yleinen jaottelu on jakaa 
heidät kolmeen pääkategoriaan: (1) Media, (2) Asiakkaat ja (3) Mahdol-
liset asiakkaat. Tämän jälkeen voit yksilötasolla jakaa kunkin kategorian 
kävijät neljälle tasolle sen mukaisesti, miten tärkeää teille on tavata hei-
dät messuilla.

Mitä tärkeämpiä kävijöitä, sitä henkilökohtaisempia kutsujen tulee 
olla. Must-ryhmä kutsutaan soittamalla heille. Heille voi myös lähettää 
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käsinkirjoitetussa kuoressa kauniin paperikutsun sekä kutsun VIP- 
tilaisuuteen. Suurimman, pyramidin alimpana olevan, ryhmän kohdalla 
riittää ehkä sähköpostikutsu.

Kutsulistaa laadittaessa on hyvä panostaa määrän sijasta laatuun. Älä 
anna kutsukampanjasi muuttua roskapostiaktiviteetiksi, jossa tuhan-
net kävijät saavat teiltä tylsän viestin. Mieti, ketkä teidän on tärkeintä 
tavata. Keskity heihin. Asiakasrekisterin käyttämisen lisäksi kannattaa 
olla luova kontakteja etsittäessä. Työ helpottuu, jos voit ostaa luetteloja 
messujärjestäjältä. Yhdistämällä järkevästi omia ja muilta peräisin olevia 
kontakteja saat nopeasti laadittua kiinnostavan kutsulistan.

Mahdollisesti kiinnostava ryhmä 

Olisi hyvä tavata-ryhmä

Tärkeä ryhmä

Must-
ryhmä

Vähiten painotettu
kohderyhmä

Eniten painotettu
kohderyhmä

Vähiten
henkilökohtaiset

kutsut

Henkilökohtaisimmat
kutsut

Media Asiakkaat Mahdolliset
asiakkaat

Kohderyhmien jaottelu ennen messuille osallistumista.
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HOUKUTTELE KÄVIJÄT OSASTOLLESI

Riippumatta siitä, onko kohderyhmänne b2b (business to business) vai 
b2c (business to consumer), se on b2h (business to human). Kaupat teh-
dään ihmisten kesken. Ihmiset ostavat heiltä, jotka tuntevat, joista pitävät 
ja joihin luottavat. Elleivät myyjänne ole tällaisia, kävijät voivat helposti 
etsiä muita vaihtoehtoja. Voitte menestyä vain luomalla vahvat suhteet. 
Messut on hyvä paikka luoda tällaisia suhteita. Kävijöitä kohdatessanne 
on tärkeää osoittaa, että haluatte tavata juuri heidät, ymmärrätte heidän 
tilanteensa ja voitte tarjota hyvän ratkaisun. Kun alat suunnitella kutsu-
kampanjaa, kannattaa muistaa, että hyvä kutsu on paitsi henkilökohtainen 
(selkeästi osoitettu vastaanottajalle), tunteisiin vetoava (herättää halun 
tapaamiseen) ja rationaalinen (kertoo mitä hyötyä käynnistä on).

Selkeys on oleellista. Miksi kävijän kannattaa käyttää arvokasta mes-
suaikaansa tapaamiseen? Kerro, mitä ongelmia tuotteenne tai palvelunne 
ratkaisevat. Kerro, mitä mahdollisuuksia tarjoutuu. Lähde kohderyhmän 
tarpeista. Jos kutsusta lisäksi selviää, miksi on tärkeää tavata juuri mes-
sujen aikana, olet päässyt askeleen eteenpäin tapaamisten järjestämisessä. 
Antaaksesi kävijöille lisäsyyn tapaamiseen voit liittää kutsuihin täkyjä. 
Ongenkoukun päälle laitetaan houkuttimeksi täky (esimerkiksi kaste-
mato). Kun kala on takertunut koukkuun, se ei enää pääse irti. Sama 
koskee kutsuja – liitä niihin täkyjä, jotta kävijä tosiaan tulee eikä muuta 
mieltään viime hetkellä.
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TÄKYMALLI KUVAUS ESIMERKKITÄKY

1. Puolikas 
lahja

Lähetetään lahja, johon on 
saatava täydennys, jotta 
sillä olisi käyttöä. Kävijä saa 
 puuttuvan osan tullessaan 
messuosastolle.

– Oikean jalan kenkä.
– Tyhjä arpakuori.

2. Julkkis Jos tulet osastollemme, voit 
henkilökohtaisesti tavata 
tämän julkkiksen.

– Jyrki Sukula opettaa 
sinulle ruoanlaittoa.

– ”Remontti-Reiska” 
Jorma Piisinen  opettaa 
sinut  piikkaamaan 
 ammattilaisen tavoin.

– Taklaa Teemu Selänne.

3. Kilpailu Houkuttele messuosastolla 
järjestettävällä kilpailulla. 
Osallistuakseen on otettava 
kutsu mukaan. Voit jakaa 
joko pienemmän  palkinnon 
kaikille kilpailijoille tai 
 kalliimman voittajalle.

– Avain, joka ehkä sopii 
messuosastolla olevaan 
laatikkoon.

– Pala, joka ehkä sopii 
 messuosastolla olevaan 
palapeliin.

– Koodi, jolla kävijä voi 
 voittaa palkinnon.

4. Messutar-
jous

Jos tulet  messuosastolle 
 kutsun kera, saat 
 houkuttelevan tarjouksen.

– Alennuksia.
– Nopeampi toimitus.
– Ilmainen huolto.
– Edullinen rahoitus.
– Ilmainen koulutus.

5. VIP Anna VIP-asiakkaidenne 
 tuntea itsensä erityisiksi.

– Tapaa toimitusjohtaja tai 
tuoteasiantuntija.

– Tutustu ennalta tulevaan 
tuoteuutuuteen.

– Asiakastilaisuus.



messuOsAstOlle kutsuminen  |  87

Voit myös helpottaa tärkeimpien asiakkaiden tulemista paikalle. Voit 
esimerkiksi vuokrata linja-autoja ja kuljetuttaa heidät messuille. Tällöin 
teillä on heidän huomionsa myös matkalla messuille ja takaisin. Käytä 
mielikuvitustasi perusteluja laatiessasi, äläkä unohda täkyä.

KLASSIKKO. Kutsuklassikko on lähettää ”puolikas lahja”, joka 
ilman puuttuvaa puolikasta on arvoton (esimerkiksi toisen jalan 
kenkä tai tyhjä paketti, johon on haettava sisältö). Puuttuvan osan 
saa käymällä messuosastolla. Lahjan on liityttävä yritykseen, sen on 
oltava osa sanomaa ja viestintänne punaista lankaa.

MULTI TOUCH POINT MARKETING

Kaikki hyvä tulee kolmen paketeissa, ja tämä koskee myös kutsukam-
panjoita. Yritä saavuttaa kaikki kohderyhmänne jäsenet ennen messuja 
vähintään kolme eri kertaa eri kanavia hyödyntämällä. Ota joka kerta 
hieman erilainen näkökulma asiaan. Ensin kerrotaan, että tulette osal-
listumaan messuille. Messujen lähetessä annetaan yhä tarkempaa tietoa. 
Suuri joukko messukävijöistä päättää käynnistään viikkoa ennen mes-
suja (tai messujen aikana). Tämän vuoksi on oltava aktiivinen loppuun 
saakka. USA:ssa tästä käytetään nimitystä Multi Touch Point Marketing. 
Me kutsumme sitä terveeksi järjeksi.
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Yritä tavoittaa kohderyhmänne kutsuilla vähintään kolme eri kertaa.

KANAVAT KÄVIJÖIDEN TAVOITTAMISEKSI

Ei ole kauaakaan siitä, kun paperiset kutsukortit olivat ainoa kutsumis-
tapa ammattimessujen yhteydessä. Järjestäjät painattivat massapainoksia 
korteista, joita näytteilleasettajat sitten lähettivät ympäriinsä. Suuren yri-
tyksen sisäänostaja saattoi saada satoja kutsuja ennen messuja. Nykyään 
paperiversio on lähes hävinnyt, ja sen ovat korvanneet sähköiset kutsut. 
Niiden etuina ovat lähettämisen nopeus ja olemattomat lähetyskustan-
nukset. Haittapuolena on huomattavasti lyhyempi käyttöikä ja se, että 
monissa suuryrityksissä ja organisaatioissa massapostitukset juuttuvat 
palomuureihin ja roskapostisuodattimiin. Henkilökohtaisesti uskomme 
paperikutsujen paluuseen, ainakin must-ryhmän kohdalla. Henkilökoh-

?
Mahdollisesti kiinnostava ryhmä

Olisi hyvä tavata-ryhmä

Tärkeä ryhmä

Must-
ryhmä

VIP-kutsu

Puhelinkeskustelu

Myyntitapaaminen

Sähköpostiviesti
Suoramainonta

Sosiaaliset mediat

Ilmoitus

Vähiten
henkilökohtaiset

kutsut

Henkilökohtaisimmat
kutsut

Media Asiakkaat Mahdolliset
asiakkaat
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taista, kauniille paperille painettua kutsua harva voi vastustaa. Mutta 
kuten aina: lähde siitä, mikä toimii juuri teidän kohderyhmänne koh-
dalla. 

Hyvä kutsukampanja sisältää sekä omia ja ostettuja että ansaittuja 
kanavia. Omat kanavat omistatte itse – esimerkkeinä uutiskirje, Insta-
gram, kotisivu tai myyjät. Ostetuilla kanavilla näkymisestä maksatte – 
esimerkkinä ilmoitus digitaalisessa messulehdessä tai ostettu mainostila 
internetissä. Ansaituilla kanavilla toiset ihmiset kertovat messuille osallis-
tumisestanne ilman, että maksatte siitä – esimerkkeinä kampanjat, jotka 
leviävät viraalisti sosiaalisissa medioissa tai maininta lehtijutussa.

Erilaisia kutsutapoja yhdistelemällä saat luotua kiinnostavan ja poik-
keavan kampanjan. Ole luova ja yritä näkyä paikoissa, joissa kohderyhmä 
huomaa sanoman. Jos messubudjettinne on pieni, on erityisen tärkeää 
olla luova. Voit esimerkiksi tehdä yhteistyötä muiden näytteilleasettajien 
kanssa. Tällöin kutsujen teho on suurempi, kustannukset ovat pienem-
mät, ja yhdessä voitte muotoilla kiinnostavia tarjouksia kokonaisratkai-
suista. Messukutsu vaikuttaa myös asiakkaisiin, jotka eivät tule messuille. 
Yrityksestänne tulee aktiivinen kuva, ja myyjät saavat luontevan syyn 
ottaa yhteyttä messujen jälkeen: ”Ymmärsin, ettei sinulla ollut aikaa tulla 
messuille, mutta haluaisimme hyvin mielellämme tavata sinut. Voisimmeko 
me sen sijaan tulla vierailulle sinun luoksesi?” Yritä esittää jokainen kutsu 
mahdollisimman henkilökohtaisesti, jotta se aktivoisi juuri hänet, joka 
kutsutaan.

SOSIAALISISSA MEDIOISSA LEVIÄVÄT KAMPANJAT

Yhä useammat näytteilleasettajat esittävät aktiivisesti kutsuja sosiaalisissa 
medioissa. Blogit, Facebook, Instagram, LinkedIn, Twitter, YouTube, 
Snapchat ja Flickr ovat vain joitakin esimerkkejä sosiaalisista medioista, 
joita voit käyttää. Se, mitkä mediat sopivat parhaiten, riippuu siitä, ketkä 
haluatte tavoittaa ja minkätyyppisen sanoman haluatte välittää. Missä 
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kohderyhmänne on? Muista myös luoda linkkejä kaikkien niiden sosiaa-
listen medioiden välillä, joissa toimitte. Jos esimerkiksi laitat YouTubeen 
filmin, jaa se myös muissa käyttämissänne sosiaalisissa medioissa. Suosit-
telemme kuitenkin myös tässä keskittymään ja panostamaan muutamaan 
sosiaaliseen mediaan, joissa jaksat tehdä hyvää jälkeä. Kilpailu on kovaa.  
Ellet tee asioita hyvin, koituu vain tehotonta lisätyötä.

Yksi esimerkki sosiaalisten medioiden voimasta on Ruotsin Helsin-
gborgissa järjestettävä maratonkilpailu. Keväällä 2012 Helsingborgissa 
asuville Andreas Gartmyrille ja Simon Wikstrandille tuli idea: käyn-
nistää uusi pitkän matkan juoksukilpailu. Yksi monista ongelmista oli 
kuitenkin se, ettei heillä ollut rahoittajia, minkä vuoksi rahoitus piti ottaa 
omasta taskusta. Koska nämä taskut eivät olleet erityisen syvät, he otti-
vat avuksi Instagramin. Loppiaisena 2012 Vi startar ett Marathon! (suom. 
Aloitamme maratonin!) -nimiselle Instagram-tilille ilmestyi kuva juoksi-
jasta ja teksti ”Ruotsin uusi maraton julkistetaan 110 päivän kuluttua”. 
Tämän jälkeen tilille ilmestyi yksi tai kaksi kuvaa päivässä, ja samalla 
ilmoitettiin, miten pitkä aika kilpailun käynnistymiseen oli. Kuvat eivät 
paljastaneet mitään siitä, missä kilpailu järjestettäisiin tai ketkä sen jär-
jestivät. Tilin suosio kasvoi nopeasti, ja pian kasvavaan seuraajajoukkoon 
kuului kuntojuoksijoita, ultrajuoksijoita, toimittajia ja treenausblogien 
pitäjiä. Kampanjan aikana siihen liitettiin myös blogi ja Twitter-tili. Kun 
kampanja päättyi ilmoitukseen kilpailun pitopaikasta ja -ajasta, Insta-
gram-tilillä oli yli 800 seuraajaa. Kilpailusta tuli menestys. Vuonna 2014 
Helsingborgin maratonissa maaliin saapui 1 271 maratonluokan juoksijaa 
ja 1 484 viestiluokan juoksijaa.
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TAPAAMISTEN SOPIMINEN

On tärkeää sopia must-ryhmän kanssa ennakkoon tapaamiset messujen 
ajalle. Näin tiedät, milloin tulette tapaamaan tärkeimmät kohderyh-
männe. Voit myös varmistaa, että olette hyvin valmistautuneet tapaa-
miseen. Jotta kävijät haluaisivat varata tapaamisen, sinun pitää ilmaista 
hyvin selkeästi, mitä etuja siitä heille olisi.

KUTSUMINEN MESSUJEN AIKANA

Messujen avauduttua sinulla on edelleen runsaasti mahdollisuuksia esit-
tää kutsuja. Tässä joitakin enemmän tai vähemmän erikoisia esimerkkejä:

• Elävä mainos. Valmista tyylikkäitä paitoja, lippalakkeja, pinssejä 
tai vastaavia. Niin tyylikkäitä, että niiden käyttäminen tuntuu 
hienolta. Jaa niitä ammattiryhmille, joilla ei ole mitään erityisiä 
työvaatteita ja joiden kanssa monet kävijät ovat tekemisissä – esi-
merkiksi taksinkuljettajille, partureille tai baarimikoille. Asusteen 
lisäksi voit antaa palkinnon niille, jotka pitävät asustetta päällään 
ja joista osastollanne kävijä ottaa kuvan.

• Viestiä välittävät autot. Voit painattaa kutsun messualueen parkki-
paikalle jätettäviin yrityksen autoihin.

• Mainoskyltit messuilla. Mainoskyltit, lattiatekstit, sponsorointi. Nä-
kyvyyteen on messualueella runsaasti mahdollisuuksia.

• Tulolahjat messuilla. Tee järjestäjän kanssa sopimus siitä, että voitte 
jakaa messuille saapuville kävijöille esimerkiksi kasseja, nimilap-
pua varten tarkoitettuja kaulanauhoja tai tyhjiä kahvimukeja, jot-
ka saa täytettyä teidän osastollanne.
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• Lasinaluset lähistöllä sijaitsevissa baareissa ja ravintoloissa. Valmista 
omia lasinalusia, joiden käytöstä teette sopimuksen messupaikan 
lähellä sijaitsevien ravintoloiden ja pubien kanssa. Logon lisäksi 
lasinalusessa on kutsu messuosastolle ja yksilöllinen numero. Jos 
alusen tuo osastolle, voi voittaa palkinnon. Samaa ideaa voi käyt-
tää monien erilaisten tuotteiden yhteydessä.

VIP-OHJELMAN JÄRJESTÄMINEN

Kaikki rakastavat erityishuomiota, ja tämä koskee myös messuille kutsu-
mista. Laadi tämän vuoksi VIP-ohjelma, johon kutsut kaikki tärkeimmät 
kontaktinne (esimerkiksi must-ryhmään kuuluvat ihmiset). Muotoile 
VIP-ohjelma sellaiseksi, että kutsutut todellakin tuntevat itsensä eri-
koisvieraiksenne messuilla. Osoita, että haluatte jatkaa suhdetta heidän 
kanssaan. Useimmilla VIP-asiakkaista on runsaasti ”pakollisia” asioita 
tehtävänään. Sinun pitää vakuuttaa heidät siitä, että heidän kannattaa 
käyttää aikaansa tilaisuuteenne tulemiseen. Mikä houkuttelee VIP-asiak-
kaanne tulemaan? Esimerkiksi:

• tuoteasiantuntijoiden tai päättäjien tapaaminen
• seminaarit, joissa yksityinen juttutuokio luennoitsijoiden kanssa
• elämykset
• verkostoituminen ja juhlat
• erikoiskohtelu messuilla (jonojen ohittaminen ja VIP-lounge, jossa 

voi tavata muita VIP-asiakkaita).

Messujen paras kahvi houkuttelee 
kävijät osastolle.
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Varmista, että laadit vastustamattoman tarjouksen. Sisällytä siihen 
mahdollisimman paljon henkilökohtaista kohtelua, aina kutsusta siihen, 
kuinka kävijät otetaan vastaan messuosastolla. Jos messut ovat ulko-
mailla tai jollakin toisella paikkakunnalla, voit järjestää VIP-asiakkaillesi 
kuljetuksen. Silloin teillä on asiakkaiden huomio monen päivän ja illan 
ajan.

ESIMERKKEJÄ VIP-OHJELMASTA

1.  Henkilökohtainen kutsu hienon kutsukortin ja puhelinsoiton väli-
tyksellä. Toista vähintään kolmessa yhteydessä.

2.  Järjestä vieraille hedelmäkori hotellihuoneeseen.

3.  Tarjoa osastolla aamiaista ja pidä siellä erityistä rekisteröintipöy-
tää, jolta VIP-kävijät voivat hakea lahjan (esimerkiksi messukävijän 
selviytymispakkauksen, joka sisältää vesipullon, lounaskupongin, 
muistikirjan ja niin edelleen), jonne he voivat jättää vaatteensa ja 
josta he voivat saada opastetun kierroksen osastolla, jolloin he 
voivat tutustua heitä kiinnostaviin tuotteisiin.

4.  Anna VIP-kävijöiden tavata yrityksen toimitusjohtaja tai tuote-
asiantuntija.

5.  Tarjoa heille osallistuminen niille seminaareille, joille he haluavat 
messuilla osallistua, ja varaa heille paikka niihin.

6.  Järjestä päivän lopuksi kiinnostavaa iltaohjelmaa.

MEDIASUHTEIDEN HOITAMINEN

Kiinnitä erityishuomio tiedotusvälineisiin. Median huomiota ei ole 
milloinkaan yhtä helppo saada kuin juuri ennen suuria ammattimessuja, 
niiden aikana ja heti niiden jälkeen. Vaikka kilpailu onkin kovaa. Alan 
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mediat seuraavat messuja haukan katseella ja etsivät uutuuksia. Ehkä 
teillä on uusi tuote tai palvelu, jonka tuotte messujen aikana markki-
noille. Tai ainutlaatuinen tuote (erityisen suuri, pieni, nopea tai muuta 
sellaista), josta olisi kiinnostavaa tehdä uutisjuttu. Paikallislehden osalta 
uutinen voi olla se, että te osallistutte messuille.

Jos teet lehdistötiedotteen, muista ettei se ole pitkä tarina, jossa on 
alku, keskikohta ja loppu. Tiedote kannattaa kirjoittaa ylösalaisin ole-
van pyramidin tavoin. Kaiken tärkeän tiedon tulee olla ensimmäisissä 
virkkeissä. Tiedon tulee vastata kysymyksiin kuka, mitä, missä, milloin 
ja miksi.

Tässä joitakin yksinkertaisia vinkkejä:

1. Ytimekäs otsikko. Ajattele toimittajan tavoin ja kirjoita otsikko, joka 
on lyhyt, ytimekäs ja keskittyy siihen, mikä uutisessa on lukijan 
kannalta kiinnostavaa.

2. Kutsuva ingressi. Ingressissä on yhteenveto uutisesta. Koska vas-
taanottajalla on luultavasti kiire ja hän saa monia eri lehdistötie-
dotteita, on viestin oltava niin selkeä, että hän pystyy nopeasti 
päättämään, onko asiasta aiheellista kirjoittaa.

3. Tärkein ensin. Jos olet tottumaton kirjoittaja, haluat ehkä ensin 
kertoa taustaa ja teknisiä tietoja sekä sen jälkeen antaa tietoa toi-
minnasta. Uutisteksti kirjoitetaan juuri päinvastoin, tärkein ensin.

4. Ole asiallinen. Asiallisuus antaa uskottavuutta. Vältä sanoja kuten 
”paras”, ”vallankumouksellinen” ja ”markkinoiden johtava”. Et 
ole kirjoittamassa mainosta. Neutraali teksti myös helpottaa toi-
mittajien työtä, koska he voivat kopioida osia tekstistäsi ja käyttää 
niitä jutuissaan.

5. Sitaatit elävöittävät tekstiä ja antavat uskottavuutta. Sitaateissa, toisin 
kuin juoksevassa tekstissä, voi olla myös arvioita. Anna puheen-
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vuoro käyttäjille, älä pelkästään omalle toimitusjohtajalle tai ke-
hityspäällikölle.

6. Tilastot lisäävät uskottavuutta entisestään. Jos voit asettaa uutisesi 
suurempaan asiayhteyteen viittaamalla tutkimuksiin tai tilastoi-
hin, uskottavuus lisääntyy entisestään. Älä unohda mainita lähdet-
tä, jotta toimittaja voi tarkistaa antamasi tiedot.

7. Olkaa tavoitettavissa. Kerro, ketkä voivat vastata kysymyksiin ja mi-
ten heihin saa yhteyden. Varmista myös, että vastuuhenkilöt to-
della ovat tavoitettavissa.

8. Älä unohda kuvia. Liitä tekstiin laadukkaita digitaalisia kuvia. Jos 
viestistä tulee liian suuri, liitä siihen vähemmän terävät kuvat ja 
kerro, mistä toimittaja voi ladata teräväpiirtokuvat.

9. Kerro, mistä teidät löytää messuilla. Osastonumero, erityiset lehdistö-
ajat ja niin edelleen.

Mark Twainilta kerrotaan usein tämä sitaatti:

”Minulla ei ollut aikaa kirjoittaa lyhyttä kirjettä, joten kirjoitin 
pitkän.”

Vaikka lyhyen viestin muotoiluun kuluu enemmän aikaa, sen teho on 
kuitenkin suurempi. Käytä siis aikaa korkeintaan yhden A4-arkin pituis-
ten lehdistötiedotteiden kirjoittamiseen. Varmista, että lehdistömateri-
aali on sekä messujen lehdistöhuoneessa että omalla osastolla ja interne-
tissä. Jos median edustajat esittävät kysymyksiä osastolla, ohjatkaa heidät 
yrityksenne mediavastaavan juttusille. Mediavastaava on henkilö, jolle 
keskitetään vastuu tiedotusvälineille puhumisesta. Kaikki eivät kyseiseen 
tehtävään sovellu, monet hermostuvat ja sanovat asioita, joita ei kannat-
taisi sanoa. Messujen aikana toimittajat kulkevat ympäriinsä keskustele-
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massa osastoilla olevien kanssa. Anna selkeät ohjeet siitä, kuka saa puhua 
tiedotusvälineiden kanssa ja varmista, että kaikki tietävät, kuka tämä 
henkilö on ja ohjaavat median edustajat tämän puheille.

KUTSUKÄYTÄNTÖ, JOKA MAHDOLLISTAA  
JUURI OIKEAT KOHTAAMISET

• Paljon (n. 3–12 kuukautta) ennen messuja – Kerro osallistumisestanne. 
Kerro kotisivuillanne, mille messuille osallistutte vuoden aikana 
ja mikä on erityistä eri messujen kohdalla. Anna myyjien kertoa 
asiakkaille tulevista messuista. Varmista, että näytte messujen ko-
tisivuilla. Käytä kaikkia käytettävissä olevia kanavia kertoaksesi 
osallistumisestanne: asiakaslehtiä, sähköisiä uutiskirjeitä, sosiaa-
lisia medioita ja niin edelleen.

• Messujen lähestyessä (n. 5 viikkoa ennen). Kutsukortit, lehdistötie-
dotteet, sähköpostit, uutiskirjeet, ilmoitukset, kirjeiden leimat, 
kaikkien sähköpostiviestien alatekstit ja niin edelleen. Yritä saada 
niin paljon näkyvyyttä kuin mahdollista. Varmista, että kutsussa 
kerrotaan selkeästi, mitä messuosastolla tapahtuu ja mitä tuotteita 
esitellään. Keskity uutuuksiin. Ole aktiivinen, selkeä ja aktivoiva. 
Pyydä myyjiä esittämään kutsuja myyntikäynneillään. Yritä saada 
tieto osallistumisestanne leviämään viraalisti. Varaa tapaamiset.

• Juuri ennen messuja (n. 1 viikko ennen). Tee viimeinen soittokierros 
kaikkein tärkeimmille asiakkaille varmistaaksesi, että he tulevat 
messuille.

• Messujen avauduttua. Voit edelleen esittää kutsuja. Miksipä et lait-
taisi yrityksen autoihin tekstiä ja osastonne numeroa. Ne ovat hy-
vin näkyvillä messualueen pysäköintipaikalla ja toimivat viimeise-
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nä muistutuksena kävijöille. Keskustele myös hyvissä ajoin ennen 
messuja järjestäjän kanssa siitä, miten voitte messujen aikana nä-
kyä messutiloissa esimerkiksi digitaalisten taulujen, lattiatarrojen 
tai aktiviteettien muodossa.

Mahdollisesti kiinnostava ryhmä

Olisi hyvä tavata-ryhmä

Tärkeä ryhmä

Must-
ryhmä

Vähiten
henkilökohtaiset

kutsut

Henkilökohtaisimmat
kutsut

Media Asiakkaat Mahdolliset
asiakkaat

Toteutumatta jäänyt
tapaaminen

Stressaava
tapaaminen

Magneetti-
tapaaminen

Rauhallinen
tapaaminen

Kutsusuunnitelma sopivan kohtaamistilanteen 
aikaansaamiseksi eri kohderyhmien kanssa.
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KOLME KÄYTÄNNÖLLISTÄ VINKKIÄ

1. Ajattele kävijöitä, älä itseäsi. Ymmärrä eri kohderyhmiä ja laadi kul-
lekin niistä sellainen kutsu, jota ei voi vastustaa. Sama koskee kut-
sun ajoittamista. Aikataulu suunnitellaan kävijöiden mukaan – ei 
sen, milloin ja mihin teillä on aikaa. Yritä tavoittaa eri kohderyh-
mät vähintään kolme kertaa ennen messuja eri yhteydenottotapo-
jen avulla.

2. Laadi VIP-ohjelma. Näytä tärkeimmille kontakteillenne, miten 
paljon heistä välitätte.

3. Viraalikampanja lisää tehoa. Ole aktiivinen sosiaalisissa medioissa. 
Hanki sanansaattajia, jotka auttavat sinua herättämään kiinnos-
tuksen messuille osallistumistanne kohtaan. Voit mahdollisesti 
jopa antaa kävijöiden äänestää eri osastovaihtoehtoja tai sitä, mitä 
tuotteita esittelette. Tai vain kertoa, mikä saisi heidät käymään 
osastollanne.

KESKUSTELKAA

• Mitkä tekijät saavat kohderyhmämme tulemaan osastollemme?
• Kuinka voimme erottua ennen messuja (kanavat, sanoma, muo-

toilu)?
• Miten kauan ennen messuja kutsuminen tulisi aloittaa? Millaisissa 

vaiheissa?
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HARJOITUS 8

Määrittele kohderyhmät

Mitkä kohderyhmämme ovat, ja miten voimme tavoittaa heidät ennen 
messuja? Keskustelkaa ja käyttäkää Disney-mallia. Unelmoikaa, Toteut-
takaa ja Arvioikaa (Unelmoija, Realisoija, Kriitikko).

Mahdollisesti kiinnostava ryhmä

Olisi hyvä tavata-ryhmä

Tärkeä ryhmä

Must-
ryhmä

Vähiten painotettu
kohderyhmä

Eniten painotettu
kohderyhmä

Vähiten
henkilökohtaiset

kutsut

Henkilökohtaisimmat
kutsut

Media Asiakkaat Mahdolliset
asiakkaat
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LUKU 8

Messuosasto 
 kohtaamisten 
keskiössä

”Messuosasto on sekä väliaikainen että pysyvä. Se on pystytetty 
muutamassa päivässä, mutta muisto siitä pysyy kävijöiden mie-
lessä paljon pidempään.”

LLOYD MORGAN

KUN OLET LUKENUT LUVUN

Hyvä messuosasto välittää yrityksen identiteetin ja ydinarvot, hel-
pottaa tavoitteiden saavuttamista ja on myös toimiva työpaikka. 
Tämän luvun luettuasi tiedät, miten tällainen messuosasto luo-
daan.
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NÄYTTÄMÖ, JOLLA YRITYKSENNE ESIINTYY

Harvat ohjaajat rakentaisivat ensin lavasteet ja kirjoittaisivat sitten niihin 
sopivan näytelmän. Sama koskee messuosastoa. Messujen aikana osasto 
on yrityksenne kasvot ulkomaailmaan. Kasvot, joiden on tarkoitus aut-
taa asettamienne tavoitteiden saavuttamisessa. Jos haluat messuosaston 
houkuttelevan runsaasti kävijöitä, sen on oltava mahdollisimman avoin 
ja kutsuva. Jos sen sijaan aiotte tavata asiakkaita pienemmällä porukalla, 
on messuosaston oltava suljetumpi.

Tavoite

Sanoma

1.
Kutsu

2.
Messuosasto

3.
Sadonkorjuuaika

Henkilökunta

Aikana
En

ne
n

Jälkeen
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Tavoitteet ohjaavat myös sitä, mihin messuosastolla keskitytään. Yrityk-
sen brändiin, tuotteisiin vai henkilökohtaisiin tapaamisiin? Jos haluat 
nostaa esiin brändiä, se ei onnistu, jos monet eri tuotteet hämärtävät 
sanomaa. On parempi, kun osasto on pelkistetty ja brändi profiloidaan 
selkeän sanoman ja henkilökunnan toiminnan myötä. Jos tärkeintä ovat 
tuotteet, käytä hyväksi messumedian ainutlaatuisuutta ja anna kävijöiden 
käyttää kaikkia aistejaan; tunnustella, kokeilla, haistella ja niin edelleen. 
Jos tarkoituksena on keskittyä henkilökohtaisiin tapaamisiin, on varmis-
tettava, että osastolla on riittävästi erillisiä kohtaamisalueita. Muutoin 
työntekijäsi siirtyvät kävijöiden kanssa johonkin toiseen paikkaan, esi-
merkiksi messuravintolaan. Tällöin menetätte kotikentällä – messuosas-
tolla – tapahtuvaan tapaamiseen liittyvän edun. Ette myöskään ehdi 
järjestää yhtä montaa tapaamista.

Mihin messuosastolla keskitytään?
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MESSUOSASTOT VÄLITTÄVÄT SANOMAA

Messuosastoja on hyvin erilaisia. Käy messuilla, tutustu yksityiskohtai-
sesti eri osastoihin ja yritä ymmärtää näytteilleasettajien ajatuskulkuja. 
Osastojen joukossa on varmasti myös vähemmän harkittuja ratkaisuja. 
Riippumatta siitä, onko messuosasto harkittu vai ei, kaikki osastot kui-
tenkin välittävät jotakin sanomaa. Ne kertovat jotakin yrityksestä. Eivät 
ainoastaan hienosti suunnitellut ja selkeällä sanomalla varustetut osastot. 
Myös tylsät, mitään sanomattomat ja sekavat osastot välittävät sano-
maa – eivät ehkä kuitenkaan toivotun kaltaista. Jos haluatte profiloitua 
laadukkaana yrityksenä, jossa ollaan tarkkoja yksityiskohdista, mutta 
messuosastonne on sekava, sanoma on lievästi sanottuna kahtiajakoinen. 
Hyvän messuosaston ei kuitenkaan tarvitse olla kallis. Luovuuden avulla 
voi päästä pitkälle.

KLASSIKKO. Kaikenlaiset messuosastot välittävät jotakin sanomaa.

ONNISTUNUT MESSUOSASTO

Onnistunut messuosasto on kuin huone, jossa etäisyydet ja näkökul-
mat vaihtuvat riippuen siitä, missä kohtaa osastoa kävijä on. Osasto on 
mahtava tilaisuus antaa elämyksiä kaikille aisteille. Kävijä näkee, kuulee, 
tuntee, haistaa ja ehkä jopa maistaa. Yhä useammat näytteilleasettajat 
saavuttavat positiivisia kohtaamisia rakentamalla osastolleen miljöön, 
joka vaikuttaa kävijän useisiin eri aisteihin. Esimerkiksi siltojen toimit-
taja voi rakentaa messuille saaristomiljöön sen sijaan, että vain esittelisi 
tuotteitaan.

Miljööt välittävät tunteita ja antavat inspiraatiota. Yritä luoda mil-
jöitä, jotka auttavat teitä saavuttamaan tavoitteenne. Käytä ääniä, valoja, 
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tuoksuja ja kuvia. Miljöön ei tarvitse olla itsestään selvä. Voit luoda 
miljöön, jota ei ehkä suoraan liitetä tuotteisiinne, mutta joka välittää 
sitä tunnelmaa, johon haluat yrityksen yhdistettävän. Jos pääasiallinen 
sanomanne on turvallisuus, voit esimerkiksi luoda rentouttavan keitaan. 
Älä siis rakenna messuosastoa, joka näyttää samalta kuin kaikki muutkin. 
Luo osasto, joka jää kävijöiden mieliin pitkäksi ajaksi messujen jälkeen.

Osaston koko

Älä aloita päättämällä, miten suuri tila teillä pitää olla ja anna sen ohjata 
suunnittelua. Käännä asia toisin päin. Mieti ensin, montako ihmistä 
haluatte tavoittaa messuilla ja montako myyjää osastolle tarvitaan näiden 
ihmisten tavoittamiseksi. Nyrkkisäännön mukaisesti yksi osastotyönte-
kijä tarvitsee noin viiden neliömetrin kokoisen työtilan.

Kaksikerroksinen messuosasto

On monta syytä rakentaa kaksikerroksinen messuosasto. Yksi on se, että 
messut ovat loppuunmyydyt etkä voi saada suurempaa tilaa. Saatat myös 
haluta erillisen tilan syvällisempiä keskusteluja tai VIP-asiakkaita varten. 
Yläkertaan viemänne kävijät tuntevat itsensä erityisiksi. Jos kuitenkin 
pääasiallinen tavoitteenne on luoda monia uusia suhteita, on parempi 
panostaa suurempaan, yhdessä tasossa olevaan osastoon.

Sijainti

Et voi aina itse päättää messuosaston sijaintia. Jos messuilla esimerkiksi 
noudatetaan jaottelua tuotteiden mukaan, sinun pitää tyytyä siihen. 
Pitkään mukana olleilla näytteilleasettajilla on myös etulyöntiasema 
ensikertalaisiin nähden. Onko sijainnilla sitten jotakin merkitystä? Kyllä, 
sijainti vaikuttaa toimintaan messuilla. Mitä kilpailijoita on lähellä? 
Missä ovat mahdolliset seminaaritilat ja muut ohjelma-alueet? Mistä 
kävijävirrat kulkevat? Muista ettette ole passiivisia kävijöiden vastaanot-
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Hyvä teema on omaperäinen, visuaalinen, viihdyttävä ja helposti ymmärrettävä.
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tajia. Voitte ohjata kävijät luoksenne – esimerkiksi kutsujen avulla. Kes-
kustele järjestäjän kanssa siitä, mikä sijainti on tavoitteidenne kannalta 
sopivin.

Teema

Teeman valinta voi lisätä selkeyttä. Haasteellista on keksiä toimiva 
teema. Ota messutiimi ja messuosaston rakentaja mukaan miettimään 
teemaa. Lähtekää liikkeelle asettamistanne tavoitteista. Tehkää luettelo 
teemoista, jotka voivat selkiyttää sanomaa ja auttaa teitä saavuttamaan 
nuo tavoitteet. Mikä teema sopii parhaiten yritykselle ja tuotteille? 
Jos teillä on kampanja käynnissä, hyödynnä sitä niin, että kaikki palat 
sopivat yhteen. Tämä lisää tunnistettavuutta ja vahvistaa sanomaa. Älä 
pelkää jankuttamista. Kun kyllästytte kampanjaan, asiakkaat ovat vasta 
havainneet sen. Testaa teemaa ulkopuolisella ennen lopullisen päätöksen 
tekoa. Kokeile, onko teema omaperäinen, visuaalinen, helppotajuinen ja 
viihdyttävä.

Grafiikka ja sanoma

Messuosastolla käy monia ihmisiä. Jotkut jäävät pidemmäksi ajaksi ja 
toiset vain kävelevät ohi. Älä tämän vuoksi täytä osastoa monilla eri-
laisilla viesteillä ja tuotteilla, vaan keskity ja ole selkeä. Testaa osaston 
kaikkia osia tavoitteita vasten. Mitkä osat vahvistavat sanomaa ja mitkä 
hämärtävät sitä?
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12 YLEISTÄ GRAAFISTA EREHDYSTÄ MESSUOSASTOLLA

1. Liikaa sanomia

2. Ei punaista lankaa

3.  Liikaa sanoja (lukeminen ja ymmärtäminen saa kestää enintään 
viisi sekuntia)

4. Väärät sanavalinnat 

5. Liian pieni teksti

6. Liikaa erilaisia kirjasimia (enintään kaksi erilaista)

7. Häiritsevä tausta

8. Teksti liian alhaalla

9. Liikaa kuvia

10. Kuvien huono laatu

11. Huono valaistus

12. Kuljetuksessa vaurioituneet materiaalit.

Valaistus

Valo on loistava työkalu, jota tulee käyttää messuosaston suunnitte-
lussa hyväksi. Valaistus voi ratkaista sen, pysähtyykö kävijä osastolle vai 
käveleekö hän sen ohi. Aseta valaistus niin, että se korostaa kutsuvasti 
tuotteita osaston ulkopuolella seisojien näkökulmasta. Tällä tavoin 
houkuttelet heidät käymään. Varmista, ettet häikäise kävijöitä. Erilai-
siin yhteyksiin sopivat erilaiset valonlähteet. Valaistuksen on tuettava 
yrityksen profiilia. Jos yrityksellä on esimerkiksi vahva ympäristöprofiili, 
energiaa säästävä LED-valaistus on hyvä valinta. Jos värien näkyminen 
oikeanlaisina on tärkeää, valitse valonlähde, jonka Ra-indeksi on suuri 
– esimerkiksi halogeenivalaisin. Voit myös käyttää kohdevalaistusta ja 
luoda kontrasteja. Teatterissa valaistaan vain harvoin koko näyttämö; 
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haluttua asiaa korostetaan kohdevalaistuksella. Sama koskee messuosas-
toa. Valaistuksen avulla voi myös muuttaa tunnelmaa päivän aikana. 
Lisäämällä valon voimakkuutta hiljaisina aikoina voi nostaa energiata-
soa osastolla. Eräs näytteilleasettaja muutti messuosastonsa ulkoasua 30 
minuutin välein kiertävän aikataulun mukaisesti. Yhteensä käytettiin 
kolmea erilaista graafista teemaa. Erilaisia graafisia elementtejä olivat 
taustakuvat, valaistus (kolme eri väriä), äänet (jazz, klassinen, rock), 
karamellit (appelsiini, minttu, greippi) ja eriväriset kukat. Kyseinen 
näytteilleasettaja oli näyttelytilojen rakentaja, joka halusi esitellä moni-
puolisia taitojaan.

Värit

Värisävyt vaikuttavat siihen, miten kävijä sanoman ja messuosaston 
kokee. Jos esimerkiksi haluat luoda rauhallisen tunteen, kannattaa valita 
hillittyjä värejä – mielellään luonnon värisävyjä – joissa on mukana hie-
man tummuutta. Kokonaisuuden on oltava riisuttu, eikä siinä saa olla 
teräviä kontrasteja. Jos sen sijaan valitset silmiinpistävän värisävyn, on 
suurempi mahdollisuus (tai riski), että ohikulkijat hätkähtävät. Erikoiset 
väriyhdistelmät ja voimakkaat kontrastit kiinnittävät toki huomiota, 
mutta ne voivat myös saada kävijän luopumaan käynnistä, ellei hän pidä 
väristä. Värin on vahvistettava sanomaa, ei dominoitava sitä. Asiantun-
tijat neuvovat näytteilleasettajia usein välttämään punaista ja mustaa. 
Punainen on voimakas väri, joka voi herättää kävijöissä vastarintaa, 
koska se ei viesti ainoastaan juhlasta vaan myös vaarasta. Mustat seinät 
voivat toki tuntua tyylikkäiltä, mutta ne voivat syödä messuosastolta 
kaiken valon.

Matto

Mattoja on perinteisesti käytetty tilakokemuksen vahvistamiseen. Sitä 
voi kutsua lattian kalustamiseksi. Hyvin valittu messuosaston matto ei 
ainoastaan peitä lattiaa, vaan toimii myös viestin välittäjänä ja tunteiden 
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luojana.  Matto on osa harkittua kokonaisuutta, jossa se täyttää tietyn 
tehtävän; esimerkiksi huomion herättämisen, ympäristöön sulautumi-
sen, keskusteluun kutsumisen tai uteliaisuuden herättämisen. Mattova-
likoima on kasvanut valtavasti. Mieti, mikä matto sopii siihen kokonai-
suuteen, jonka haluat luoda.

Äänet

Äänien käyttö musiikin tai esimerkiksi koneen äänien muodossa voi olla 
sekä tehokasta että haasteellista. Perussääntö on, että jos käytät ääniä, 
jotka voivat häiritä lähellä olevia näytteilleasettajia, asiasta on keskustel-
tava ennen messuja – sekä järjestäjän että asianomaisten näytteilleasetta-
jien kanssa.

OSASTON AKTIVITEETIT

Esityksestä ihminen muistaa 20 prosenttia, jos hän vain kuuntelee; 
30 prosenttia, kun hän näkee; 50 prosenttia, kun hän sekä kuulee että 
näkee; 70 prosenttia, kun voi itse puhua ja 90 prosenttia, kun hän voi itse 
kokeilla. Tämä on yksi syy, miksi osastolla kannattaa järjestää toimintaa, 
johon kävijä voi osallistua. Tällainen toiminta myös vakuuttaa. Taval-
lisessa tuote-esittelyssä kerrotte sen minkä haluatte ja se voi parhaassa 
tapauksessa herättää asiakkaan kiinnostuksen. Hyvä havaintoesitys 
vakuuttaa kävijän siitä, että sanomanne todella pitää paikkansa.

Esitykset

Tuotteisiin liittyvät erilaiset esittelyt voivat olla nykyään näyttäviä 
ohjelmanumeroita, mutta sen myötä kasvavat myös odotukset esitte-
lyjä kohtaan. Esityksen on oltava hyvin valmisteltu ja ammattimaisesti 
toteutettu. Yrityksenne tuoteasiantuntijat eivät välttämättä ole tähän 
tehtävään kaikkein soveltuvimpia. Käytä esittelyssä alan ammattilaista 
ja osaavaa esiintyjää, mutta pyydä tuoteasiantuntijoita olemaan paikalla, 
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jotta he voivat vastata esitettyihin kysymyksiin. Haasteena on saada 
myös tarpeeksi kävijöitä osastolle seuraamaan esitystä. Kuten aiemmin 
todettiin, kilpailu kävijöiden ajasta on kovaa, ja moni kävijä ei halua 
olla ensimmäinen esitystä kuuntelemaan jäänyt. Yksi keino on kutsua 
paikalle osaston omaa henkilökuntaa, jotta siellä on koko ajan vilkasta 
ja myös kävijät haluavat jäädä seuraamaan osastolla tapahtuvaa esittelyä 
tai ohjelmaa.

ONNISTUNEET ESITTELYT EPÄONNISTUNEET ESITTELYT

1. Vetävät kuulijoita puoleensa
2. Välittävät selkeän sanoman
3. Herättävät keskustelua
4. Osoittavat edut
5. Vahvistavat väittämiä  

(esimerkkitapaukset) 
6. Saavat toimimaan

1. Liian pieni tai suuri 
 äänenvoimakkuus 

2. Statussyndrooman leimaamia 
(jäykät luennoitsijat)

3. Liian nopea puhe
4. Kuulijoitaan pelkäävät 

 luennoitsijate
5. Liian pitkiä

Havaintoesitys

Messuilla, jotka ovat täynnä henkilökohtaisia kohtaamisia, ei mikään 
voi kääntää epäilijän päätä yhtä hyvin kuin vakuuttava havaintoesitys. 
Mieleen jäävä havaintoesitys tarttuu takiaisen tavoin kävijän muistiin. 
Toisin kuin esittelyssä, jossa kerrotaan jostakin asiasta, havaintoesityk-
sessä näytetään jotakin. Tavallisessa esittelyssä ei oteta riskejä, kun taas 
havaintoesitys voi epäonnistua. Hyvä havaintoesitys on niin kiinnostava, 
että se saa kävijät pysähtymään. Se kertoo selkeästi tuotteen edut kilpai-
lijoiden tuotteisiin verrattuna. Dramatisoi tuotteidenne ainutlaatuisia 
etuja ja anna kävijöiden osallistua havaintoesitykseen.

Jokaisen aktiviteetin perimmäisenä tarkoituksena 
on oltava sanomanne esittely.
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Perinteisten tuote-esittelyjen ja havaintoesitysten lisäksi messuosastolla 
voi järjestää myös monia erilaisia aktiviteetteja, ja jokaisen aktiviteetin 
perimmäisenä tarkoituksena on oltava valitsemanne viestin välittäminen.

TEKNIIKKA VAIKUTTAA IHMISEEN

Tekniikka on apuväline, joka luo uusia mahdollisuuksia. Se, että tek-
niikka voi vaikuttaa ihmisten käytökseen, tuli erittäin selväksi, kun Poké-
mon Go -peli tuotiin markkinoille. Se sai ihmiset etsimään Pokémoneja 
paikoista, joissa he eivät muuten kävisi. Pikachusta, Snorlaxista ja muista 
Pokémoneista keskusteltiin ahkerasti joka kodissa.

Toinen esimerkki on hauskuusteoria, jonka mukaan ilo on ehdotto-
masti helpoin tapa saada ihmiset muuttamaan käytöstään. Saadakseen 
teorialleen tukea teorian kehittäjät tekivät joitakin kokeita. He esimer-
kiksi rakensivat maailman syvimmän roskasäiliön. Kun ohikulkijat heit-
tivät jotakin säiliöön, kuulosti siltä kuin roska olisi lentänyt maapallon 
keskipisteeseen asti, vaikka kyseessä oli aivan tavallinen roskasäiliö. 
Tämän seurauksena useammat ihmiset heittivät roskansa säiliöön sen 
sijaan, että he olisivat heittäneet ne maahan. Toisessa kokeessa ihmiset 
yritettiin saada kävelemään rappuja rullaportaissa kulkemisen sijasta. 
Tavalliset portaat muunnettiin pianoksi, josta tuli eri säveliä eri askel-
mille astuttaessa. Tulosta ei tarvinnut pitkään odottaa. Lähes kaikki 
ohikulkijat valitsivat hetken kuluttua raput rullaportaiden sijasta. Kokeet 
tehtiin vuosina 2009–2010 Tukholmassa Volkswagenin aloitteesta.

Hauskuusteoria on erityisen kiinnostava, koska se muutti ihmisten 
käytöstä yhdistämällä tekniikan ja hauskuuttamisen. Tässä on selvä 
yhteys Seattlen kalamarkkinoihin ja siellä asetettuun tavoitteeseen saada 
ihmiset hymyilemään (katso luku 1). Sosiaalisten medioiden kasvu on 
toinen tekniikkaan liittyvä ilmiö, jolla voidaan vaikuttaa käytökseen. 
Tekniikan on kuitenkin autettava teitä saavuttamaan tavoitteenne, ei olla 
tavoite itsessään.
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VIRAALI LEVIÄMINEN

Se, mitä messuilla tapahtuu, ei enää jää sinne. Sosiaalisten medioiden 
synty on lisännyt tiedonlevitysmahdollisuuksia valtavasti. Mieti, miten 
voitte käyttää messuja hyväksenne niin, että kävijät levittävät sano-
maanne edelleen. Se, että he käyttävät tiettyä #hashtagia tuotteitanne 
sisältävän kuvan yhteydessä tai että he tekevät Youtube-filmejä, joissa 
testaavat tuotteitanne, ovat vain pari esimerkkiä. Voitte myös lähettää 
seminaareja tai havaintoesityksiä live-lähetyksenä. Kuten aina, toiminta 
on liitettävä tavoitteisiin. Mieti, mitä haluatte viestiä ja kenelle. Mitä 
kohderyhmänne pitää kiinnostavana, ja millaista sisältöä sen voi kuvi-
tella jakavan? Laadi tarina, joka vahvistaa asiakkaiden luottamusta ja on 
yksi osa sitä punaista lankaa, jonka on kuljettava koko messuosallistumi-
sen läpi. Seuraavaksi on päätettävä, mitkä sosiaalisten medioiden kana-
vat sopivat kohderyhmällenne parhaiten. Mieti lopuksi, miten kävijät 
saadaan aktivoitumaan sekä tykkäämään, jakamaan ja kommentoimaan 
päivityksiä näissä medioissa. Jos aktiviteetti on oikein suunniteltu, se 
leviää viraalisti sosiaalisissa medioissa.

MESSULAHJAT

Hyvä messulahja on sellainen, joka ilahduttaa, josta on hyötyä ja joka 
samalla välittää sanoman. Se liittyy yritykseenne ja on kävijän kannalta 
käyttökelpoinen. On siis aika lopettaa kynien ja karamellien jakelu. Har-
kitut, tietylle kohderyhmälle osoitetut lahjat ovat tulossa massaroinan 
tilalle. Lahjoilla on tärkeä rooli kävijöiden houkuttelemiseksi osastolle. 
Ellei näin olisi, eivät niin monet näytteilleasettajat jakaisi lahjoja, joita 
kävijät niin mielellään keräilevät. 

Kävijät odottavat saavansa messuilta jotakin kotiin viemisiksi, olivat 
kyseessä sitten ammatti- tai yleisömessut. Tästä on jo pitkät perinteet. 
Jo keskiajalla aseenvalmistajat antoivat asiakkailleen pieniä puupiikkejä. 
Piikkiin oli kaiverrettu valmistajan nimi tai merkki, ja ritarit työnsivät 
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piikin seinään aseensa säilytystä varten. Jos haluat tavaramerkkinne 
– keskiaikaisten aseenvalmistajien merkkien tavoin – jäävän kävijöi-
den muistiin, anna heille kolme erillistä muistijälkeä. Kuten aiemmin 
mainittiin, kaikki hyvä tulee kolmen paketeissa. Aloita lähestyminen 
lähettämällä kävijöille jotakin ennen messuja. Kehitä suhdetta antamalla 
jotakin messuilla ja syvennä sitä lähettämällä jotakin kiitokseksi messu-
jen jälkeen. Kuten kaikessa messuille osallistumiseen liittyvässä, teke-
miseen – tai tässä tapauksessa annettavaan tuotteeseen – on kuitenkin 
sisällyttävä jokin ajatus.

Kaikki messulahjat eivät auta teitä saavuttamaan tavoitteitanne. 
Huonoilla lahjoilla saa huonoja kontakteja, mikä vaikeuttaa jälkitöitä ja 
voi vaikuttaa tavaramerkkiinne negatiivisesti. Lisäksi ne voivat hämärtää 
sanomaanne. Millaisiin lahjoihin haluat yrityksenne liitettävän? Valitse 
sellaisia lahjoja, jotka kuvaavat yrityksenne laatua. Jotakin käyttökel-
poista, joka jatkuvasti muistuttaa yrityksestä. Messulahjoja voi käyttää 
myös vahvistamaan näkyvyyttä messuilla antamalla kävijöille jotakin, 
joka näkyy heidän kierrellessään messualueella. Esimerkiksi jakamalla 
kuorma-automessujen kävijöille yrityksenne logolla varustettuja lippa-
lakkeja. Toinen vaihtoehto on kehittää tyylikäs lippalakki, jonka kävijä 
voi vaihtaa omaan lippalakkiinsa. Näin vähennät riskiä, että lippalak-
kinne päätyisi messukassiin eikä olisi näkyvillä. Samaa ajatusmallia voi 
käyttää monen eri tuotteen kohdalla.

Toiminnallinen aktiviteetti saa tiedon 
leviämään sosiaalisissa medioissa.
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ESIMERKKEJÄ HYVISTÄ MESSULAHJOISTA

Lahja Selitys

1. Toistuva Antamalla lahjan, jonka uudistat säännöllisin aika-
välein, saat aikaiseksi luontevan ja jatkuvan yhtey-
den välillenne. Esimerkkinä karamelli- tai teerasia. 
Lahjana voi olla myös kuukauden taskukirjan 
lähettäminen.

2. Tietoa antava Lahjoita kävijöille tietoa. Kyseessä voi olla esimer-
kiksi kutsu seminaariin. 

3. Hyödyllinen Arkinen, mutta käytännöllinen lahja. Esimerkiksi 
nimilappu matkalaukkuun, kahvimuki tai matka-
herätyskello. Tai miksei pieni taitettava kartta siitä 
paikkakunnasta, jolla messut järjestetään? Kart-
taan on merkitty hauskimmat ravintolat ja klubit.

ESIMERKKEJÄ HUONOISTA MESSULAHJOISTA

Lahja Selitys

1. Mielikuvitukseton Esimerkiksi kynä, karamelli tai avainrengas. Nämä 
ovat suosittuja lahjoja, mutta osoittavat lähinnä 
sen, miten huono mielikuvitus sinulla on eivätkä 
saa kävijöitä muistamaan teitä.

2. Vaarallinen Kääntöveitsi oli aiemmin hyvin suosittu lahja, 
mutta lentokenttien kiristettyjen turvatarkastusten 
vuoksi se ei enää toimi yhtä hyvin.

3. Hankala Esimerkiksi ruoka, joka ehtii pilaantua, ennen kuin 
kävijä on ehtinyt messuilta kotiin.
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Toinen hyvä vinkki on antaa lahja vasta sen jälkeen, kun kävijä on kes-
kustellut jonkun henkilökuntaan kuuluvan kanssa. Poikkeus on tietysti 
se, jos annatte lahjaksi melko halpaa tuotetta ja haluat mahdollisimman 
monen kävijän saavan sen. Perussääntönä on se, että jos haluat mahdol-
lisimman monen saavan lahjanne, niitä kannattaa jakaa osaston ulko-
laidalla. Jos haluat vain harvojen ja valittujen saavan ne, jakakaa niitä 
kauempana osaston sisällä.

LOPETTAKAA PÄIVÄ ASIAKASTILAISUUTEEN

Messupäivän päätteeksi voit kutsua tärkeimmät asiakkaasi tapaamaan 
sinua osastollesi. Joillakin messuilla voit myös järjestää asiakastilaisuuden 
sulkemisajan jälkeen (jos se on käytännössä mahdollista). Messupäivän 
päättävä tilaisuus mahdollistaa henkilökohtaiset tapaamiset rennossa 
ympäristössä, tuotteidenne ja palveluidenne keskellä. Kuten aina, suun-
nittele myös asiakastilaisuudet hyvin: huomioi, että messuosasto tulee 
olla suunniteltu ja toteutettu niin, että se toimii myös asiakastilaisuuden 
järjestämiseen. Luo tunnelmaa esimerkiksi himmennetyllä valaistuksella 
ja tapaamisiin sopivilla kalusteilla.

MESSUOSASTO EI OLE AINOA NÄYTTÄMÖNNE

Messuosaston lisäksi tapaamisia voi järjestää muulla tavoin: (1) messu-
alueella, mutta osaston ulkopuolella ja (2) messupaikkakunnalla, muttei 
messukeskuksessa.

Messualueella osaston ulkopuolella

Useimmat messujärjestäjät tarjoavat nykyään monia eri mahdollisuuk-
sia olla esillä messualueella. Voit esimerkiksi jakaa kävijöille yrityksesi 
ilmeellä somistettuja messukasseja, puseroita, ilmapalloja tai joitakin 
muita messulahjoja, jolloin kävijät markkinoivat yritystäsi puolestasi. 



120  |  Messuguru

Voit myös varata itsellesi esitteiden jakopaikan osastosi ulkopuolelta 
tai näkyä digitaalisissa mainospaikoissa. Messujärjestäjä haluaa, kuten 
sinäkin, että messuille tulee juuri oikean kohderyhmän kävijöitä. Mes-
sujärjestäjä haluaa myös kävijöiden kokemuksen ja näytteilleasettajien 
tuloksen olevan mahdollisimman hyvä. Yhteistyössä messujärjestäjän 
kanssa voitte toteuttaa myös ohjelmaa. Voitte esimerkiksi sponsoroida 
seminaarin tai puheenvuoron, mutta myös eri palvelutoimintoja, kuten 
vaatesäilytystä, kahvilaa, kokoustiloja, WC-tiloja tai pysäköintiä. Voitte 
myös järjestää aktivoivia kilpailuja yhdessä messujärjestäjän kanssa.

Hyvä keino saavuttaa kävijät oman osaston ulkopuolella on tehdä 
yhteistyötä muiden näytteilleasettajien kanssa. Jos esimerkiksi myytte 
venevakuutuksia, voitte tehdä erikoistarjouksia yhdessä vene-esittelijän 
kanssa. Jos messuilta ostaa veneen, ensimmäisen vuoden vakuutuksesta 
saa alennusta. Mieti, millä näytteilleasettajilla on sellaisia tuotteita, jotka 
täydentävät teidän tuotteitanne ja toteuttakaa yhteisosasto.

Käytä myös hyväksesi mahdollisuus järjestää puhuja messujen semi-
naariohjelmaan, mikäli sellainen on olemassa. Jos olet asiallinen etkä 
käytä seminaaria oman yrityksen markkinointiin, yrityksenne tavara-
merkki vahvistuu. Useimmilla messuilla oman puheenvuoron toteut-
taminen osana messujärjestäjän ohjelmaa on veloituksetonta. Muista 
hyödyntää osallistumiseesi kuuluvat näkyvyydet.

KLASSIKKO. Erilaiset kävijöitä aktivoivat kilpailut ovat hyvä tapa 
sitouttaa asiakas. Voit esimerkiksi näkyä messuilla oman osaston 
ulkopuolella kiinnittämällä numerolapun näkyvään paikkaan jokai-
selle osastonne kävijälle. Kävijän suostumuksella tietenkin. Kävijän 
tehtävänä on löytää toinen kävijä, jolla on sama numero. Kukin 
numero annetaan vain kahdelle kävijälle. Kun he ovat löytäneet 
toisensa, he voivat tulla takaisin osastolle hakemaan palkinnon. Näin 
olet yksinkertaisella tavalla aktivoinut suuren joukon kävijöitä etsi-
mään numerolappuja, joissa on yrityksenne nimi.
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Messupaikkakunnalla

Myös messualueen ulkopuolella on elämää. Tosiasia on se, että messujen 
aikana teidän ammattialanne on keskiössä ja alan toimijat kerääntyvät 
messupaikkakunnalle. Tämän vuoksi teidän kannattaa pitää messujen 
aikana yrityksessänne avoimet ovet (tai vuokrata seminaaritila, ellei 
liiketilanne ole messupaikkakunnalla). Voitte myös järjestää ilta-aktivi-
teetin kävijöille tiloissanne messupäivän jälkeen. Mikäli messubudjetti 
on kovin rajallinen tai teillä ei ole mahdollisuutta järjestää omaa iltati-
laisuutta, voitte tehdä yhteistyötä muiden näytteilleasettajien kanssa ja 
järjestää yhteisen tapahtuman. Useimmissa messukeskuksissa on tiloja, 
joita voit vuokrata oman tilaisuuden pitämiseen messujen aikana tai 
messujen sulkeutumisen jälkeen.

ESTRELLASTA LUOTIIN DREAMHACK- 
TAPAHTUMASSA VIRAALI ILMIÖ

Ruotsalainen Onemotion-markkinointitoimisto sai eräänä vuonna teh-
täväksi luoda Estrellalle osaston Dreamhack-tapahtumaa varten. Dream-
hack on nykyään maailman suurin LAN-tapahtuma, jonne mennään 
oman tietokoneen kanssa, koneet liitetään toisiinsa, ja osallistujat pelaa-
vat toisiaan vastaan. Peliyhteisö on vaativaa ja on nähnyt jo lähes kaiken 
mahdollisen. Sen jäsenet kuitenkin pitävät uudesta tekniikasta, mielel-
lään peleihin yhdistettynä. 

Tämän vuoksi Onemotion päätti – yhdessä Uppsalassa toimivan Ima-
gination Studios -tuotantoyhtiön kanssa – rakentaa osaston, jossa kävijät 
saivat kokeilla motion capture -tekniikkaa erikoisvalmisteisessa pelissä. 
Imagination Studios on yksi maailman johtavista yrityksistä motion cap-
ture -tekniikan saralla. Kyseisen tekniikan avulla edistyneet kamerat ja 
pelipuvut tunnistavat reaaliaikaiset liikkeet, jotka tietokone sitten tulkit-
see. Yhdessä Imagination Studiosin kanssa Onemotion laati pelin, jossa 
käyttäjät saivat pukea pelipuvun päälleen ja siirtyä Estrellan maailmaan. 
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Post-apokalyptisessa maailmassa kävijän piti taistella vampyyreja vas-
taan pelastaakseen perunalastut. Kaikista osallistujista otettiin liikkuvaa 
kuvaa, he saivat arvion suorituksestaan ja mukaansa videon, jonka saat-
toivat jakaa Instagramissa. Osaston ulkopuolella jaettiin jonottajille ja 
yleisölle perunalastuja. Osastosta tuli yksi Dreamhack-tapahtuman suo-
situimmista, ja myyjien kalenterit henkilökohtaisille asiakastapaamisille 
olivat koko kolmipäiväisen tapahtuman ajan täyteen varatut. Yhteensä 
195 nuorta sai mahdollisuuden kokeilla motion capture -tekniikkaa, ja 
osasto herätti suurta kiinnostusta myös lehdistön keskuudessa.

Estrellan osasto Dreamhack-tapahtumassa vuonna 2015.
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KÄVIJÄT HYPPÄSIVÄT PALLOMEREEN POIMIMAAN VIIKSIÄ

Kun mainostoimisto Mustasch (suom. viikset) osallistui Karlskronassa 
paikallisille yritysmessuille, tavoitteena oli välittää viestiä, että kyseessä 
on luova mainostoimisto, joka on hyvä tekemään pitkäaikaisesti aktivoi-
via kampanjoita. Tätä varten he rakensivat pallomeren muotoisen mes-
suosaston, jonne kävijät saivat hypätä etsimään viiksiä. Tämän jälkeen 
löytämänsä viikset sai kiinnittää sen vaihtoehdon kohdalle, jolle halusi 
pallomeren lahjoitettavan messujen jälkeen – esikoululle, kesäsiirtolaan 
tai turvapaikanhakijoiden asuntolaan. Mainostoimisto sai osastollaan 
myös mediahuomiota, kun pallomeri messujen jälkeen luovutettiin sille 
taholle, jonka kävijät olivat valinneet. Harkitun ja hyvin suunnitellun 
messuidean ansiosta mainostoimiston sanoma tavoitti laajan kohderyh-
män sekä messujen aikana että niiden jälkeen. Ja samalla yritys osoitti 
toiminnallaan yhteiskunnallista aktiivisuutta.

KOLME KÄYTÄNNÖN VINKKIÄ

1. Luota ammattilaisiin. Hyödynnä messuosaston rakentajien asian-
tuntemus. Jotta suunnittelijat voivat tehdä hyvää työtä, sinun pi-
tää antaa heille tarpeeksi tietoa messuosallistumisesi tavoitteista. 
Heidän pitää saada tietoa esimerkiksi kilpailijoistanne, messustra-
tegiastanne, asiakkaistanne sekä siitä, mitä mieltä asiakkaat teistä 
ovat ja mikä on messujen kävijäkohderyhmä. Muista myös, että 
heidän tulee saada riittävästi aikaa osaston suunnitteluun.

2. Pidä ohjat käsissäsi. Pidä messuosaston rakentajiin jatkuvasti yh-
teyttä. Mitä vähemmän pidät yhteyttä, sitä yllättyneempi olet val-
miin tuloksen nähdessäsi. Osallistu messuosaston rakentamiseen 
ja ole läsnä. Muussa tapauksessa saatat huomata mahdolliset puut-
teet liian myöhään.
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3. Jos teet itse: less is more! Jos päätät rakentaa tai sisustaa messuosaston 
itse, älä hämmennä kävijöitä liian monilla sanomilla tai tuotteilla. 
Ajattele myös käytännöllisesti. Yksi kuva kertoo enemmän kuin 
tuhat sanaa. Vain harvat näkevät vyötärökorkeuden alapuolella 
olevat viestit. Myöskin liian täynnä kalusteita tai tuotteita oleva 
messuosasto voi saada kävijät välttelemään osastoa.

Liian täysi ja viestiltään epäselvä messuosasto 
voi säikyttää kävijät – less is more!
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KESKUSTELKAA 

• Millainen kohtaamispaikka aktivoi juuri meidän kohderyhmääm-
me?

• Voimmeko luoda osastolle aktiviteetin, joka auttaa meitä saavut-
tamaan tavoitteemme?

• Miten saamme kävijät levittämään sanomaamme sosiaalisissa me-
dioissa?

HARJOITUS 9

Isoäititesti

Pyydä isoäidiltäsi (tai joltakin muulta alaanne tuntemattomalta) apua. 
Laita hänelle side silmille ja ohjaa hänet messuosaston luo. Käännä hänet 
osastoa kohden ja ota side pois silmiltä. Anna hänen katsoa kolme sekun-
tia ja käännä hänet sitten poispäin osastosta. Pyydä häntä kertomaan, (1) 
mikä on yrityksenne nimi, (2) mitä myytte ja (3) miksi osastollanne pitäisi käydä.

Jos hän vastaa väärin, epäröi tai arvailee, osasto ei ole riittävän sel-
keä. Yksinkertaisempi vaihtoehto on antaa koehenkilön katsoa osastosta 
otettua valokuvaa. 
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LUKU 9

Asiakas kohtaaminen
”The average person looks without seeing, listens without hearing 
… touches without feeling … moves without physical awareness 
… and talks without thinking.”

LEONARDO DA VINCI

KUN OLET LUKENUT LUVUN

Messuosastolla työskentelijät ratkaisevat menestyksenne. He erotta-
vat teidät muista näytteilleasettajista. Ja tällä erolla on merkitystä. 
Tässä luvussa annamme jokaiselle messuosastolla työskentelevälle 
välttämätöntä perustietoa. 
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IHMISTEN VÄLINEN KOHTAAMINEN

Olet kutsunut kohderyhmänne paikalle. Olet toteuttanut messuosaston, 
johon olet erittäin tyytyväinen. Odotukset ovat suuret, sekä kävijöillä että 
sinulla. Nyt on totuuden hetki. Ensimmäiset kävijät lähestyvät osastoa. 
Mikä heitä on vastassa? Aktiiviset ihmiset, jotka ymmärtävät heitä ja 
joiden kanssa keskustelu on miellyttävää? Vai passiiviset ja tylsistyneet 
ihmiset, jotka keskittyvät enemmän matkapuhelimeensa kuin kävijöihin? 
Messut eivät ole näyttely, jossa vain passiivisesti esitellään yritystä, jaetaan 

Tavoite

Sanoma

1.
Kutsu

2.
Messuosasto

3.
Sadonkorjuuaika

Henkilökunta

Aikana
En

ne
n

Jälkeen
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esitteitä sekä tarjotaan kahvia ja karamelleja. Messut saavat aikaiseksi 
kohtaamisia, joiden on tarkoitus luoda uusia kontakteja. Vaikka tuotteel-
lanne olisi 12 kuukauden ostoprosessi, tämä prosessi voi alkaa siitä, kun 
kävijä tulee messuosastollenne. Kaupat eivät ehkä synny samalla kertaa, 
mutta ostoprosessi on jo alkanut. Vääränlainen vastaanotto muuttaa kai-
ken. Saatat olla tehnyt kaiken täydellisesti – esityöt, kutsut, oheisaktivi-
teetit ja messuosaston suunnittelun. Huono käyttäytyminen voi kuitenkin 
aiheuttaa huonon tuloksen. Alkanut asiakassuhde on vaakalaudalla.

KÄVIJÄT EIVÄT PIDÄ…

Meiltä kysytään usein, mikä on tärkein yksittäinen tekijä hyvän tuloksen 
saamiseksi messuilla. Vastauksemme on aina sama – kanssaihmisten 
kohtelu. Messuissa on kyse ihmisten välisistä kohtaamisista, ja moni 
asia voi mennä pieleen. Olet varmaankin käynyt messuilla ja tullut 
jonkun näytteilleasettajan toimesta kohdelluksi tavalla, josta et pitänyt. 
Et tässä tapauksessa ole yksin. Välinpitämättömät näytteilleasettajat, 
jotka keskittyvät muuhun kuin kävijöihin, eivät ole epätavallisia. Monet 
myyjät näyttävät unohtavan kaiken perustavan myyntitaitonsa messuille 
mennessään. Normaalisti he eivät milloinkaan menisi suoraan asiakkaan 
toimistoon ja alkaisi häntä kuuntelematta pommittaa häntä puheella 
tuotteensa eduista (tämä ei ehkä koske kaikkia puhelinmyyjiä). Sen sijaan 
he normaalisti ensin kuuntelevat, kyselevät sekä ottavat selville kaiken 
asiakkaan tilanteesta ja tarpeista.

Messuilla tapahtuu tämän vuoksi sekä onnistuneita että epäonnistu-
neita kohtaamisia. Joskus väärät ihmiset tapaavat toisensa, joskus kohtaa-
misympäristö on väärä ja joskus näytteilleasettaja toimii väärällä tavalla. 
Kävijät valittavat yleisimmin siitä, että näytteilleasettajat näyttävät tyl-
sistyneiltä, jättävät heidät huomiotta, valittavat, ovat riidanhaluisia, ovat 
koko ajan varattuja, eivät kuuntele, eivät ole ottaneet asioista selvää, eivät 
vastaa esitettyihin kysymyksiin, keskittyvät vain matkapuhelimeensa, 
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pitävät käsiä taskuissa, pureskelevat purukumia tai heidän henkensä hai-
see. Pahimmassa tapauksessa tätä kaikkea.

KLASSIKKO
Portinvartija: Seisoo jalat harallaan ja kädet ristissä estäen tehok-
kaasti kävijöiden pääsyn osastolle.
Kotitoimisto: On siirtänyt kotitoimistonsa messuille. Puhuu matka-
puhelimeen tai näpyttelee tietokonetta. Tekee kaikkea muuta kuin 
keskittyy kävijöihin. 
Arka: Yrittää epätoivoisesti sulautua osaston sisustukseen, jotta kävi-
jät eivät lähestyisi häntä. Tekee välillä kömpelöitä lähestymisyrityksiä, 
mutta vetäytyy sitten nopeasti.
Tyytymätön: Valittaa kaikesta ja kaikista. Kollegoista, osastosta ja 
kilpailijoista. Ei välitä siitä, ettei kävijä luultavasti ole tullut osastolle 
kuuntelemaan valitusta.
Sosiaalinen: Käyttää sosiaalisia taitojaan pääasiassa kollegojen 
kanssa jutusteluun tai pitkiin keskusteluihin vanhimpien asiakkaiden 
kanssa. Jos edellisenä päivänä on ollut juhlat, hengityksestä voi 
lisäksi haistaa alkoholin.

Vaikka käyttäytyminen joskus tuntuisi sopimattomalta, se on inhimillistä. 
Jos työntekijät tapaavat toisensa vain kerran vuodessa – juuri messuilla 
– on selvää, että heillä on paljon puhuttavaa keskenään. Jos työvuoron 
pituus on viisi–kuusi tuntia, on luonnollista, että monet väsyvät ja istahta-
vat alas. Jos lounastauko on vain 30 minuutin pituinen, ei ehdi syödä kun-
nolla ja joutuu epätoivoisesti etsimään osastolta jotakin syötäväksi kel-
paavaa. Jos työntekijät ovat luvanneet asiakkailleen tai toimistolla oleville 
kollegoilleen olevansa tavoitettavissa, he eivät sulje matkapuhelintaan. Ei 
ole myöskään epätavallista, että he ovat oppineet osastolla työskentelyn 
tarkkailemalla muiden osastojen kouluttamatonta henkilökuntaa, joka 
toimii juuri niin kuin ei pitäisi, eli unohtaa keskittyä kävijöihin.
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KÄVIJÄT PITÄVÄT…

Mitä kävijät sitten arvostavat? Mikä tekee näytteilleasettajasta pidetyn? 
Kävijöiltä kysyttäessä he vastaavat pitävänsä näytteilleasettajista, jotka 
ovat ulospäinsuuntautuneita, hyviä kuuntelemaan, osaavia ja avuliaita 
sekä vastaavat kysymyksiin ja vaikuttavat pitävän messuilla työskente-
lystä. Kävijä haluaa olla huomion kohteena ja tuntea tulevansa nähdyksi. 
Retoriikka-asiantuntija Elaine Eksvärd on ilmaissut tämän sanomalla, 
että tylsimys puhuu itsestään ja juorukello muista, mutta taitava keskus-
telija puhuu sinusta – sinun kanssasi. Kuulostaa paitsi yksinkertaiselta 
myös itsestään selvältä, eikö vain?

MEHRABIAN TIESI, MISTÄ PUHUI

Albert Mehrabian syntyi Iranissa vuonna 1939. Opintojen ja tutkimus-
työn jälkeen hänestä tuli psykologian emeritusprofessori Pohjois-Ameri-
kan UCLA:ssa. Tutkimuksessaan hän on muun muassa saanut selville, 
että kolme tärkeää tekijää välittää tunteita kahden toisensa kohtaavan 
ihmisen välillä. Sanat, jotka vaikuttavat seitsemään prosenttiin tunteesta, 
painotus ja äänensävy, jotka vaikuttavat 38 prosenttiin tunteesta, sekä kas-
vojen ilmeet ja eleet, jotka vaikuttavat 55 prosenttiin tunteesta. Jotta vies-
tintä olisi tehokasta, näiden kolmen tekijän on välitettävä samaa viestiä. 
Niiden yhteys tunnetaan nimellä Mehrabianin malli.

Paljon kertova esimerkki on se, jos sanot kävijälle ”Tämä tuote sopii 
teille täydellisesti”, mutta välttelet katsekontaktia, näytät hermostu-
neelta ja äänesi on epävarma. Tällöin on luultavaa, että äänesi ja elekielesi 
(38 + 55 prosenttia) välittävät selkeämmän sanoman kuin se, mitä todel-
lisuudessa sanot (7 prosenttia). Kävijä päättelee, ettei tuote ole hänelle 
sopiva. Nonverbaaliset asiat ovat tehneet suuremman vaikutuksen kuin 
verbaaliset. Mehrabianin mallista kylläkin kiistellään, eikä vähiten epäi-
levä ole Mehrabian itse, mutta useimpien mielestä vääränlainen elekieli 
vaikuttaa sanotun uskottavuuteen.
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Voit testata elekielen merkitystä yksinkertaisen harjoituksen avulla. 
Kutsu koolle joitakin kollegojasi ja kerro, että teidän on tarkoitus tanssia 
zumbaa (esimerkiksi). Laita musiikki soimaan ja ohjaa heitä ensin pel-
kästään kertomalla, mitä heidän tulee tehdä. Luultavasti tuloksena on 
kaaos. Yritä uudelleen, mutta sanallisen ohjaamisen lisäksi näytä tällä 
kertaa mallia, kuinka heidän tulee liikkua. Tulos on toivottavasti jonkin 
verran parempi. Kokeile kolmannen kerran niin, että nyt tanssit itse, jol-
loin kaikki näkevät, miten teet ja voivat matkia liikkeitäsi. Vaikka kaikki 
eivät ehkä tanssikaan täydellisesti, uskallamme luvata, että saat parhaat 
tulokset kolmannella yrityksellä, jolloin käytät Mehrabianin mallin 
kaikki 100 prosenttia ulosannissa.

Näytteilleasettajan näkökulmasta tästä voi tehdä ainakin kaksi kiin-
nostavaa johtopäätöstä. (1) Henkilökohtaisessa tapaamisessa voitte 
käyttää kaikki 100 prosenttia viestin välittämiseen. (2) Ei riitä, että sinä 
ja henkilökuntasi tiedätte kaikki oikeat perusteet tuotteidenne hyväksi, 
ellette myös toimi oikealla tavalla kävijöitä tavatessanne. Johtopäätös: 
Kävijöihin ei vaikuta ainoastaan se, mitä sanotte. Vielä tärkeämpää on 
se, miten toimitte. Tämän on Uuden-Seelannin rugbymaajoukkue All 
Blacks ottanut huomioon.

ALL BLACKS

Uuden-Seelannin menestyksekästä rugbymaajoukkuetta kutsutaan 
kokomustien peliasujen vuoksi nimellä All Blacks. Vuonna 1987 joukkue 
voitti ensimmäisen maailmanmestaruuden ja on siitä lähtien ollut yksi 
maailman parhaista maajoukkueista. Messujen näkökulmasta heidän 
taitonsa rugbyjoukkueena ei kuitenkaan ole kiinnostava, vaan se, mitä 
he tekevät ennen jokaista ottelua. Vastustajia vastapäätä seistessään 
he tanssivat sotatanssia muistuttavan haka-tanssin. Tanssi on peräisin 
maorisotureilta, ja sillä on ollut tarkoitus solvata vastustajia käsieleiden, 
jalkojen tömistelyn, silmien pyörityksen, ääntelyn ja ulos työnnetyn 
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kielen avulla. Ihastuttavaa on se, että se, mikä ensin näyttää hyvin koor-
dinoimattomalta, muuttuu hetken kuluttua täydellisesti koordinoiduksi.

Kun tanssi on koordinoitua, vaikutus on valtava ja All Blacks saa henki-
sen yliotteen jo ennen ottelua. Mehrabian opettaa, että käyttäytymisemme 
on tärkeää. All Blacks opettaa, että on tärkeää toimia yhdenmukaisesti. Jos 
kaikki osastolla työskentelevät toimivat samoin ja käyttävät samaa selkeää 
sanomaa, teillä on suuri etu moniin kilpailijoihin verrattuna.

POSITIIVINEN KEHONKIELI

Elekieli on niin tärkeää, että kehotamme sinua lukemaan jonkin markki-
noilla olevista, aihetta käsittelevistä erikoiskirjoista. Haluamme kuiten-
kin antaa joitakin perusvinkkejä. (1) Harjoitelkaa kädenpuristustanne, 
jotta se on jämäkkä ja luottamusta herättävä. (2) Katsokaa kävijää aina 
silmiin ja keskittykää 100-prosenttisesti häneen. (3) Pitäkää elekie-
lenne aina avoimena, mikä osoittaa teidän olevan vastaanottavaisia ja 
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kiinnostuneita kävijän mielipiteistä ja tarpeista. Välttäkää esimerkiksi 
käsivarsien pitämistä ristissä. (4) Hymyilkää mahdollisimman usein, 
mutta tehkää se luonnollisesti. Jäykkä hymy voi helposti olla hieman 
pelottava. (5) Vahvistakaa nyökkäyksellä, että kuuntelette ja ymmärrätte. 
Jos nyökkäätte hitaasti, se on merkki siitä, että rohkaisette kävijää jatka-
maan puhumista. Hieman nopeammat nyökkäykset ovat merkki siitä, 
että olette samaa mieltä. Hyvin nopeat nyökkäykset osoittavat, että joko 
olette hyvin samaa mieltä tai haluatte sanoa jotakin.

Myös ääni on tärkeä. Mehrabianin mukaan sillä on 38 prosentin vai-
kutus. Sillä on vaikutusta, kuulostaako ääni epävarmalta vai itsevarmalta 
ja puhutaanko jotakin murretta. Myös eri sanojen painotus voi muuttaa 
virkkeen merkityksen täysin. Tässä yksi esimerkki. Lue rivit painottaen 
aina niitä sanoja, jotka on kirjoitettu paksummilla kirjaimilla. Eri sanoja 
painottamalla virkkeen sisältö muuttuu.

Uuden-Seelannin rugbymaajoukkue All Blacks.
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Retoriikka on keino saada ihmiset kuuntelemaan.

Retoriikka on keino saada ihmiset kuuntelemaan.

Retoriikka on keino saada ihmiset kuuntelemaan.

Retoriikka on keino saada ihmiset kuuntelemaan.

Retoriikka on keino saada ihmiset kuuntelemaan.

Retoriikka on keino saada ihmiset kuuntelemaan.

VALMISTAUTUKAA TEKEMÄÄN TÖITÄ

Onko sinulla tapana sanoa, että menet messuille seisoskelemaan? Silloin 
on aika lopettaa sanomasta niin. Jos vain seisoo messuosastolla, ei saa 
luotua suhteita. Sen sijaan kyse on osastolla työskentelystä, mutta tavallista 
myyntitapaa ei voi suoraan siirtää messuille. Tilanne messuosastolla on 
ainutlaatuinen. Myyjä tapaa tuntemattomia ihmisiä, joiden kanssa ei 
aiemmin ole tehnyt kauppoja. Kävijöiden ajasta on kova kilpailu, mikä 
luo aikapainetta. Keskustelu messuosastolla kestää keskimäärin 10–15 
minuuttia. Tavallisella myyntikäynnillä myyjät ovat tuskin ehtineet esit-
täytyä samassa ajassa. Messut luovat tilanteen, joka on monelle täysin 
uusi. Normaali tilanne on se, että myyjät menevät sovittuun tapaami-
seen, johon ovat varanneet asiakkaan kanssa ajan, ja tämä asiakas on 
varannut aikaa tapaamista varten. Lisäksi he usein tuntevat asiakkaan 
ennestään monen vuoden liikesuhteen jälkeen. Messuosastolla työsken-
telyssä vaaditaan erityisvalmiuksia.

Työntekijät toivottavasti tietävät tavoitteiden asettamisen ansiosta, 
keitä heidän tulee etsiä messuilla ja millaiset tulokset tapaamisilla 
tulisi olla. Ei kuitenkaan riitä, että tietää, kenet pitää etsiä ja miksi. 
Kaikki osaston ohi kävelijät voivat olla tulevia asiakkaita. On pystyttävä 
nopeasti haravoimaan kiinnostavat ihmiset ja yhtä nopeasti luovutettava 
niiden kohdalla, jotka eivät sitä ole.
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Toinen vaadittava valmius on se, että kykenee pitämään niin kutsutun his-
siesittelyn – kiinnostavan 20–30 sekunnin esittelyn sanomastanne. Jotta 
alaisesi pystyisivät tekemään työnsä hyvin, heidän tulee tuntea olonsa 
varmaksi. Ellei näin ole, on suuri riski, että heillä ei ole aidosti turvallinen 
olo osaamisensa suhteen ja viesti kävijälle muuttuu ristiriitaiseksi. Tämän 
seuraus voi olla esimerkiksi se, että päätetään puhua vain vanhoille hyvin 
tunnetuille kontakteille, jakaa esitteitä tai pitää maanisesti kerran toisensa 
jälkeen samanlaista esittelyä tuotteesta. Eräillä messuilla oli näytteillea-
settaja, joka myi ikkunoita, ja yksi hänen myyjistään seisoskeli koko ajan 
avaamassa ja sulkemassa ikkunaa puhumatta kenellekään. Hän oli täysin 
keskittynyt asiaansa, eikä kiinnittänyt mitään huomiota kävijöihin. Ikku-
nasta oli tullut hänen pelastusrenkaansa messumeressä. Jos harjoittelette 
osastolla toimimista, työntekijät ovat valmiimpia messutyöskentelyyn jo 
ennen messuja ja mukavuusalueet laajenevat.

JOKAINEN KÄVIJÄ ON YKSILÖ

Voi tuntua itsestäänselvyydeltä, että kaikki kävijät ovat yksilöitä ja haluavat 
tulla kohdelluiksi sellaisina. Vaikka useimmat ovatkin asiasta samaa mieltä, 
näytteilleasettajat eivät aina toimi sen mukaisesti. Messuosastolla työskente-
levän on helppoa lakata kuuntelemasta kävijää ja – sen sijaan, että kohtelisi 
tätä yksilönä – kohdella kaikkia kävijöitä samalla tavalla. Messuilla ei kuiten-
kaan päde sanonta ”Kohtele muita niin kuin haluaisit itseäsi kohdeltavan”, 
vaan on kohdeltava kävijöitä niin kuin he haluaisivat itseään kohdeltavan.

Jotta saisitte aikaiseksi hyviä tapaamisia kävijöiden kanssa, sekä sinun 
että alaistesi on tiedettävä kävijöiden osalta vastaukset kysymyksiin mitä 
ja miten. Mitä he etsivät ja miten he haluavat siitä tiedon messuilla? Saa-
daksenne vastauksen mitä-kysymykseen teidän tulee etukäteen miettiä, 
mitä asioita teidän tulee tietää, jotta saatte annettua jokaiselle kävijälle 
kiinnostavaa tietoa. Ota avuksi rutinoituneimmat myyjänne ja määritä 
avainkysymykset.
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KÄSIKIRJOITUS ONNISTUNEILLE KESKUSTELUILLE MESSUOSASTOLLA

Vaihe Esimerkki

Vaihe 1: Kirjoita muistiin, mitä teidän pitää 
saada selville, jotta voitte arvioida, onko kävijä 
kiinnostava.

(Työtehtävä, vaikutusvalta 
ostojen suhteen, työpaikka 
ja niin edelleen)

Vaihe 2: Kirjoita sitten muistiin avoimia kysy-
myksiä, joilla saatte tarvitsemanne vastaukset. 
Nämä kysymykset tulette myöhemmin esittä-
mään kävijöille haastatteluvaiheessa.

(Kysymykset kannattaa 
 aloittaa sanoilla kuka, mitä, 
miksi ja milloin.)

Vaihe 3: Kirjoita muistiin tuotteidenne tai 
palveluidenne hyöty asiakkaiden kannalta 
lyhyiden väittämien muodossa.
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Yhtä tärkeä on kysymys miten. Vastaus siihen riippuu siitä, mihin per-
soonallisuustyyppiin kävijä kuuluu. On olemassa runsaasti erilaisia per-
soonallisuustestejä ja malleja. Yksi yleisimmistä on jakaa ihmiset ryhmiin 
sen mukaan, mitä persoonallisuuden väriä he edustavat. Pohjana käyte-
tään neljää väriä: sinistä, punaista, keltaista ja vihreää.

• Siniset persoonallisuudet haluavat ymmärtää ja esittävät usein 
monia kysymyksiä. Eivät sen vuoksi, että olisivat kriittisiä, vaan 
siksi että he todella haluavat ymmärtää pohjia myöten. Keskuste-
lussa ei saa sekoittaa yksityiskohtia, jotta vaikuttaisitte vakavasti 
otettavilta. Välttäkää superlatiiveja ja olkaa sen sijaan korrekte-
ja ja asiallisia. Välttäkää virkkeitä kuten ”Kaikki tuotteitamme 
käyttävät sanovat niiden olevan erinomaisia”. Sanokaa sen sijaan 
”Tieteellisissä testeissä tuotteemme ovat…”. Eräs kollegamme on 
persoonallisuudeltaan sininen. Ei vain kevyesti vaaleansininen, 
vaan tummansininen. Kerran, kun asiakas soitti ostaakseen jonkin 
palvelun, tämä henkilö kieltäytyi myymästä sitä, ennen kuin asia-
kas oli saanut tarkan selvityksen palvelun sisällöstä. Vasta tämän 
jälkeen asiakas sai päättää, halusiko ostaa palvelun vai ei.

• Punaiset persoonallisuudet keskittyvät tulokseen ja kertovat mieli-
piteensä heti. Heidän kohdallaan on hypättävä yksityiskohtien yli 
ja mentävä suoraan lopputulokseen. Jos juututte yksityiskohtiin, 
kävijä kyllästyy nopeasti. Välttäkää lauseita kuten ”Tätä on melko 
vaikeaa selittää”. Sanokaa sen sijaan ”Hyppäämme yksityiskoh-
tien yli. Suurin etu on se, että…”.

Jokainen kävijä on ainutlaatuinen.
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• Keltaiset persoonallisuudet elävät muiden huomiosta ja haluavat 
aina seistä parrasvaloissa. He ovat niitä työtovereita, jotka kah-
vitauoilla puhuvat eniten ja kovimmalla äänellä, ja nauravat mie-
lellään omille vitseilleen. He haluavat itse osallistua keskusteluun, 
joten käyttäkää runsaasti superlatiiveja. Älkää puhuko liikaa mui-
den kokemuksista, vaan antakaa kävijän sen sijaan kertoa omista 
kokemuksistaan. Välttäkää lauseita kuten ”Meidän kokemuksem-
me mukaan…”. Sanokaa sen sijaan ”Mitä sinä olet mieltä…”. 

• Vihreät persoonallisuudet pyrkivät ennen kaikkea harmoniaan. 
He kertovat harvoin oman mielipiteensä, joten sitä pitää kysyä. 
Yrittäkää olla pakottamatta heitä nopeisiin päätöksiin tai ajamatta 
heidän ylitseen. Messutarjoukset toimivat huonosti. Kuunnelkaa 
sen sijaan. Kysykää aktiivisesti heidän mielipiteitään ja painotta-
kaa, miten tärkeää on, että saatte selville kaikki mielipiteet. An-
takaa vihreän persoonan olla se joukkuepelaaja, joka hän haluaa 
olla. Sen sijaan että sanoisitte ”Jos päätät nyt heti, saat…”, voitte 
sanoa ”Sinun ei tarvitse päättää nyt, vaan voit keskustella ensin 
kollegojesi kanssa”.  

Ymmärtäminen

Harmonia

Tulos

Huomio

Sininen
Älä unohda yksityiskohtia

Punainen
Mene souraan asiaan

Vihreä
Kysele, älä hätäile

Keltainen
Ota mukaan keskusteluun

Eri persoonallisuustyypit.
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Useimmissa alaisissasi luultavasti yhdistyvät kaikki eri värit, eriasteisina. 
Onnistuaksesi sinun on ymmärrettävä, mikä kävijöitä aktivoi. Sano 
tämän vuoksi henkilökunnallesi, että heidän tulisi yrittää saada jokaisen 
kävijän kohdalla selville vastaus kysymyksiin Mitä ja Miten sekä miten 
se vaikuttaa keskustelun jatkoon. Yksityiskohtaisiin persoonallisuustut-
kimuksiin ei tietenkään ole aikaa, eikä aina taitojakaan. Yksinkertainen 
kysymys kuten ”Haluatko että käymme läpi kaikki yksityiskohdat, vai keskuste-
lemmeko suoraan siitä, mitä tämä merkitsee sinun kannaltasi?” voi kuitenkin 
riittää jo pitkälle.

ERI SUKUPOLVILLA ON ERILAISET ARVOT

Kävijän persoonallisuustyypin huomioonottamisen lisäksi on hyvä myös 
miettiä, miten kohtaamiseenne vaikuttaa se, että eri sukupolvilla on eri-
laiset arvot. Mitä sukupolvia kohderyhmäänne kuuluu? Amsterdamilai-
nen messujärjestäjä RAI on tehnyt tutkimuksen1, jossa on vertailtu X- ja 
Y-sukupolvien välisiä eroja vaatimusten suhteen. X-sukupolvi on synty-
nyt 1960- ja 1970-luvuilla, kun taas Y-sukupolvi 1980- ja 1990-luvuilla. 
Tutkimuksen mukaan X-sukupolvelle ovat tunnusomaisia seuraavat 
ominaisuudet:

• Kyynisyys. X-sukupolven kasvaessa ja kehittyessä ajat olivat ko-
vat, sekä taloudellisesti että poliittisesti. Monen vanhemmat ovat 
eronneet, koska ovat koko elämänsä työskennelleet aivan liian 
paljon. Tämän seurauksena X-sukupolvi suhtautuu epäilevästi 
mediaan ja mainoksiin. Myös messuja kohtaan heillä saattaa olla 
epäilyksiä, koska he uskovat näytteilleasettajien olevan paikalla 
lähinnä itsensä vuoksi ja käynnin kokonaiskustannusten olevan 
lisäksi aivan liian korkeat. He eivät mielellään jätä yhteystietoja 

1 ”How can you best tune your exhibition/event to the needs of genera-
tion X and Y”, Amsterdam RAI, 2013.
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näytteilleasettajille, koska uskovat tietoja käytettävän hyväksi. Jos 
haluatte tavoittaa X-sukupolvea edustavat kävijät, on oltava avoin 
ja henkilökohtainen, mutta pilke silmäkulmassa.

• Pragmaattisuus. X-sukupolven edustajat eivät ole erityisen uskol-
lisia tuotemerkeille tai työnantajille. Jos he saavat paremman tar-
jouksen jostakin muualta, he tarttuvat siihen. He eivät pidä mas-
saviestinnästä ja suosivat sen sijaan henkilökohtaista viestintää. 
Mitä tulee internetiin ja sosiaalisiin medioihin suhteessa henkilö-
kohtaiseen viestintään, heillä on yksi jalka kummassakin leirissä. 
Messuosastoilla he haluavat kohdata osaavaa ja ammattimaista 
henkilökuntaa. Suuri etu on, jos tuotteita voi ostaa edullisempaan 
messuhintaan. Jotta X-sukupolven saisi houkuteltua osastolle, on 
saatavilla olevat USP:t2 kerrottava selkeästi.

• Perhekeskeisyys. X-sukupolvelle tunnusomaista on myös se, että he 
keskittyvät vahvasti lapsiinsa ja haluavat olla hyviä vanhempia. 
Hyvä suhde työ- ja yksityiselämän välillä on heille tärkeä. Kysees-
sä on myös ensimmäinen sukupolvi, jossa sekä isä että äiti käyvät 
työssä, minkä seurauksena perinteiset sukupuoliroolit ovat yhä 
enemmän sulautuneet yhteen. Näytteilleasettajan kannalta perhe-
keskeisyys voi olla haitta, koska pitää valita messuilla käymisen ja 
perheen kanssa ajan viettämisen välillä. Tämän vuoksi teidän pitää 
osoittaa ymmärtävänne X-sukupolven kiireistä perhe-elämää et-
tekä saa viestiä perinteisellä sukupuolia erottelevalla tavalla. Yksi 
vaihtoehto on järjestää messuosastolle lasten leikkinurkkauksia, 
joissa on hoitaja kävijöiden mukana tuleville lapsille. On toimivaa 
myös haastaa perinteiset sukupuoliroolit järjestämällä esimerkiksi 
metsämessuilla naispuolisille metsänomistajille suunnattu aktivi-
teetti.

2 Unique Selling Proposition
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Y-sukupolvi on paljossa vanhempiensa vastakohta. Heille tunnusomaisia 
ovat seuraavat ominaisuudet:

• Minäkeskeisyys. Y-sukupolven edustajia on lapsuudessa ylisuojeltu 
ja hemmoteltu, ja he ovat saaneet huomiota sekä vanhemmilta 
että koulusta. Vanhemmat ovat jo varhaisessa vaiheessa ottaneet 
heidät mukaan päätöksentekoon, joten heistä on tullut tottuneita 
neuvottelijoita. He ovat vanhempiensa kanssa myös läheisiä ja pi-
tävät näitä kavereinaan. Messuilla he eivät halua kohdata vanhoja 
pukumiehiä, jotka yrittävät tungettelevasti myydä tuotteitaan tai 
myydä niitä vaivihkaa. Sen sijaan he haluavat välitöntä ja korrek-
tia tietoa ja arvostavat myös hauskoja aktiviteetteja. Tämän vuoksi 
Y-sukupolvea edustaville kävijöille on annettava räätälöityä pal-
velua sekä mahdollisuus osallistua aktiviteettien luomiseen. Tar-
koituksena on saada Y-sukupolvea edustavat kävijät tuntemaan 
itsensä erityisiksi.

• Yhteiskuntatietoisuus ja älykkyys. Y-sukupolvi on huolestunut pla-
neettamme tilasta ja siitä, mihin suuntaan kehitys on menossa. 
He itse kehittyvät verkostoitumalla ja arvostavat tietoja ja taitoja. 
Messuilla he päivittelevät kaikkia paperisia esitteitä, mutta tulevat 
paikalle hyvin valmistautuneina ja suosivat messuja, joissa on no-
peita hands-on-tietoiskuja. Näytteilleasettajan on järkevää antaa 
Y-ryhmän edustajille tietoa ja samalla osoittaa omaavansa oman-
tunnon – esimerkiksi vahvan ympäristöajattelun avulla. Y-suku-
polven edustajien on myös tärkeää antaa vaikuttaa aktiivisesti ja 
kommunikoida eri kanavien kautta.

• Visuaalinen suuntautuminen. Y-sukupolvi on kasvanut Apple-maa-
ilmassa ja on enemmän sinut symbolien kuin tekstin kanssa. Ni-
mityksen teenagers sijasta tämän sukupolven edustajista käyte-
tään joskus nimitystä screenagers, koska he ovat tottuneita siihen, 
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X-SUKUPOLVI
(1960- ja 1970-luvuilla syntyneet)

Ovat päätöksenteossaan pragmaattisia eivätkä erityisen uskollisia, jos saavat 
paremman tarjouksen jostakin muualta. Suhtautuvat epäilevästi mediaan ja 
markkinointiin. Hyvin perhekeskeisiä.

NEUVO 1 NEUVO 2

Ole avoin ja henkilö-
kohtainen

Anna vertailtavissa 
olevaa tietoa henkilö-
kohtaisella otteella

Käytä kyynisyyttä ja 
anna osallistua

Ole pragmaattinen Tarjoa alhaisia hintoja 
ja varmoja vakuutuksia

Kerro tarkkaan USP:t

Osoita ymmärrystä Osoita, että ymmärrät 
perheellisyyttä kohtaan 
kiireistä perhetilannetta

Vaikuta sukupuoliroo-
lien muuttamiseen

Y-SUKUPOLVI
(1980- ja 1990-luvulla syntyneet)

Ovat tottuneet saamaan juuri sen, mitä haluavat. Ovat aktiivisia maapallon 
ongelmien suhteen. Erikoistietoja ja -taitoja pidetään tavoiteltavina, ja ne 
tekevät Y-sukupolven edustajat kiinnostaviksi verkostossaan. He ovat kasva-
neet visuaalisessa kulttuurissa ja rakastavat tämän vuoksi kaikkea visuaalista.

NEUVO 1 NEUVO 2

Anna heidän tuntea 
itsensä erityisiksi

Räätälöi messukäynti Anna heidän osallistua 
ja tehdä

Kannusta tiedonhan-
kintaan ja osoita, että 
teillä on omatunto

Tarjoa tietoa Kerro esimerkiksi ympä-
ristöpolitiikastanne

Keskity visuaalisiin vies-
teihin ja visuaaliseen 
identiteettiin

Käytä leikkisää ja äly-
kästä viestintää

Kehitä osastolla osallis-
tavia elämyksiä

X- ja Y-sukupolvien erot. (LÄHDE: RAI)
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että heidän lähellään on kuvaruutuja ja visuaalista materiaalia 
koko ajan. He eivät myöskään ole enää ainoastaan kuluttajia, vaan 
yhä enemmän kanssatuottajia. Messuilla käydessään he pitävät 
perinteisiä osastoja tylsinä. He haluavat nähdä 3D-esityksiä ja 
hologrammeja. Pelkän tiedon sijaan he haluavat elämyksiä, joista 
voivat myöhemmin kertoa. Keskittykää tämän vuoksi visuaaliseen 
identiteettiin ja uskaltakaa olla viestinnässänne leikkisiä, mutta 
samalla älykkäitä.

Y-sukupolven jäljessä on juuri nyt tulossa Z-sukupolvi, joka on kasvanut 
paitsi internetin myös sosiaalisten medioiden maailmassa. Puhelin on 
heidän paras ystävänsä, jota he käyttävät kaikkeen muuhun paitsi puhe-
luihin. Jatkuvasta yhteydestä ja viestinnästä on tullut itsestäänselvyys, ja 
aivan varmaa on, että tämä sukupolvi tulee asettamaan näytteilleasetta-
jille aivan uusia vaatimuksia.

KOHDATKAA ASIAKKAAT OIKEALLA TASOLLA

Kävijät eivät kuulu pelkästään eri persoonallisuustyyppeihin ja suku-
polviin, vaan he saattavat joskus olla myös henkisesti eri tasolla kuin 
te henkilökuntanne kanssa. Messujen ensimmäiset tunnit ovat tästä 
esimerkkinä. Te olette valmistautuneet jo pitkän aikaa, ja nyt messut 
vihdoin aukeavat. Kaikki ovat osastolla liekeissä ja valmiita antamaan 
kaikkensa. Kävijät eivät kuitenkaan ole aivan samalla tasolla. Monet 
ovat matkustaneet tuntikausia eivätkä vielä ole oikein päässeet vauhtiin. 
Sinun ja alaistesi on ymmärrettävä kävijöiden henkinen tila ja otettava 
se huomioon. Muutoin saattaa syntyä yhteentörmäyksiä. Esimerkiksi 
aamiaisen tarjoaminen kaikessa rauhassa voi toimia hyvänä ensiaskeleena 
samalle henkiselle tasolle pääsemiseksi asiakkaan kanssa.



144  |  Messuguru

TÄRKEÄ ENSIVAIKUTELMA

Ennen siirtymistä neljään vaiheeseen onnistuneen tapaamisen luomi-
seksi haluamme painottaa ensivaikutelman merkitystä. Useimmat meistä 
arvioivat ensin nopeasti, voivatko luottaa juuri tapaamaansa henkilöön. 
Onko kyseessä ystävä vai vihollinen? Voinko luottaa häneen? Käytös joh-
tuu evoluutiosta, ja se on ollut hengissä pysymisen edellytys. Vaistomme 
avulla muodostamme käsityksen siitä, pidämmekö tapaamastamme 
ihmisestä vai emme ja valmistaudumme uskomaan tai epäilemään sitä, 
mitä hän sanoo. Lyhyen messuilla kohtaamisen aikana ensivaikutelma 
voi siksi ratkaista sen, tuleeko kohtaamisesta onnistunut. On monia kei-
noja tehdä hyvä ensivaikutelma. Tärkeintä on kuitenkin olla rehellinen ja 
antaa kohtaamalleen ihmiselle täysi huomio.

NELJÄ ASKELTA

Kun messut ovat avautuneet, tunnelma on hektinen. Aika on kovaa 
valuuttaa, ja se on käytettävä mahdollisimman tehokkaasti hyväksi. 
Tilaisuudet eivät uusiudu, ja kaikki messuille tulevat ihmiset eivät enää 
milloinkaan tule kokoontumaan samaan paikkaan uudelleen. Haasteena 
on omistaa juuri oikeanpituinen aika jokaiselle kävijälle. Joko enemmän 
tai vähemmän kuin vaaditaan, jotta hän tuntisi itsensä hyvin kohdelluksi 
ja jotta sekä teidän että kävijän tavoitteet täyttyisivät. Jotta Mitä ja Miten 
toteutuisivat. Onnistuakseen on ohjailtava keskusteluja ja hallittava niitä, 
mutta on kuitenkin pidettävä huoli siitä, että kävijä tuntee itsensä ainut-
laatuiseksi eikä tunne itseään ohjailtavan. Kävijän ja osastolla olevan hen-
kilökunnan välinen kohtaaminen voidaan jakaa neljään eri vaiheeseen:

1. Yhteys: Kiinnitä huomio – aloita keskustelu.
2. Haastattelu: Haastattele kävijää ja kysy hänen tarpeistaan (Mitä ja 

Miten).
3. Esittely: Kerro, kuinka yrityksenne voi tyydyttää kävijän tarpeet.
4. Lopetus: Tehkää päätös kohtaamisenne seuraavasta vaiheesta.
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Askel 1 – Yhteys

Jos kutsukampanjasi on ollut onnistunut, tärkeimmät kävijät etsivät teidät 
käsiinsä ja vältytte ainakin osittain epävarmalta yhteydenteon vaiheelta. 
Olette täystyöllistettyjä ottaessanne vastaan kaikki, jotka haluavat tulla 
teitä tapaamaan. Mutta heti kun jollakulla osastolla työskentelevällä ei 
ole mitään tekemistä, hänen on pyrittävä saamaan uuden kävijän huomio. 
Ajattelet ehkä, etteivät kävijät halua olla hyökkäyksen kohteina. Tämä pitää 
paikkansa, mutta jokaista hyökätyksi tulemisesta valittavaa kävijää kohden 
on olemassa myös toinen kävijä, joka puolestaan valittaa siitä, ettei häneen 
ole kiinnitetty huomiota lainkaan. Vaikka hän olisi käynyt useilla eri osas-
toilla. Me olemme sitä mieltä, että on erittäin suotavaa ottaa kävijään kon-
taktia, kunhan se tapahtuu kävijän ehdoilla. Ei ole oikein hyökätä kävijän 
kimppuun kuuntelematta tätä ja alkaa saman tien kertoa uudesta tuottees-
taan. Sen sijaan on oikein yrittää saada kävijän huomio, kuunnella tätä ja 
kunnioittaa kävijän päätöstä, ellei hän halua pysähtyä kuuntelemaan.

Monien mielestä on vaikeinta keksiä hyvää avausrepliikkiä, joka saisi 
tuntemattoman kävijän pysähtymään. Sellaista, joka saa keskustelun 
käyntiin. Yksi tapa on heilauttaa kättä tervehdykseksi, ottaa kävijään kat-
sekontakti ja esittää avoin kysymys, johon ei voi vastata ”kyllä” tai ”ei”, 
vaan joka sen sijaan saa kävijän jatkamaan keskustelua. Jos aloitat kysy-
mällä, tunteeko kävijä jo teidän tuotteenne, vastauksena on useimmiten 
vain lyhyt ”ei”, minkä jälkeen kävijä jatkaa matkaa. Jos sen sijaan kysyt, 
miksi kävijä on tullut messuille, aloitat keskustelun, joka siirtyy luonte-
vasti seuraavaan vaiheeseen – haastatteluun. Huomaa ero näiden kahden 
eri aloitusrepliikin välillä, joita eräs barista kerran käytti messuilla:

”Haluatko cappuccinon?”

”Haluatko cappuccinon vai espresson?”

Ensimmäisessä tapauksessa yhdeksän kymmenestä vastasi ei, kun taas 
toisessa tapauksessa yhdeksän kymmenestä valitsi jommankumman 
vaihtoehdon.
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Tätä voi myös verrata Välimeren maissa työskenteleviin, ravintoloi-
den rutinoituneisiin ”sisäänheittäjiin”, jotka pysäyttävät ohikulkijoita 
kysymällä, mistä maasta nämä tulevat. Kysymykseen ei voi vastata vain 
kyllä tai ei.

Keskustelun alussa kävijä muodostaa mielipiteensä sinusta ja yrityk-
sestänne. Anna hänelle tämän vuoksi täysi huomio. Puhelimen vilkaisu 
on merkki välinpitämättömyydestä, mikä välittömästi vaikuttaa kävijän 
sinusta saamaan vaikutelmaan.

KLASSIKKO. Voinko olla jotenkin avuksi? Klassinen aloitusrepliikki, 
joka ei toimi myymälässä eikä myöskään messuosastolla. Ei kiitos, 
minä vain katselen, on vastaus.

Askel 2 – Haastattelu

Rutinoitunut messutyöntekijä siirtyy sulavasti yhteydenteon vaiheesta 
haastatteluvaiheeseen. Vaikka kävijä olisi entuudestaan tuttu, on otettava 
selville käynnin tarkoitus (Mitä). Ellei kävijä ole entuudestaan tuttu, 
pitää myös nopeasti saada vastaus kysymykseen Miten. Sanonta Yksi suu, 
kaksi korvaa symboloi haastatteluvaihetta hyvin. On kuunneltava kaksin 
verroin siihen nähden, miten paljon itse puhuu. Kuka sinulla on edessäsi? 
Millainen on kävijän tilanne ja millaisia ovat hänen toiveensa?

Selvitä tärkeimmät tiedot päättääksesi, onko kävijä kiinnostava. 
On tärkeää antaa aikaa oikeille ihmisille. Puhuessasi jollekin epäkiin-
nostavalle ohi saattaa kävellä 10 kiinnostavaa kävijää. Anna kävijän 
kertoa tarpeistaan, tavoitteistaan tai ongelmistaan. Käytä haastattelun 
alussa suljettuja kysymyksiä pystyäksesi nopeasti selvittämään, kenen 
kanssa keskustelet. Suljettuihin kysymyksiin vastataan joko kyllä tai ei, 
tai lyhyellä faktatiedolla. Siirry sitten avoimiin kysymyksiin saadaksesi 
perusteellisempia vastauksia. Kuuntelu on tärkeää. Aina kun olet alka-
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maisillasi puhumaan tuotteistanne, mieti ensin, pitääkö sinun selvittää 
vielä jotakin lisää.

Ole aktiivinen kuuntelija. Helposti vain miettii, mitä itse puhuisi ja 
unohtaa kuunnella. Keskittymällä sinusta tulee parempi kuuntelija, joka 
viestii tehokkaasti kertomalla sen, mitä kävijä haluaa tietää eikä sitä, 
mitä itse haluat kertoa. Suurena haasteena voi olla kävijän kiinnostuksen 
ylläpitäminen. Mitä kiinnostavampia kysymyksiä esität, sitä aktiivisempi 
kävijä on. Haastattelu päättyy siihen, että sinä teet yhteenvedon kävijän 
tarpeista ja tämä vahvistaa ne. Sinulla on nyt hyvä perusta kertoaksesi, 
miten teidän tuotteenne voivat täyttää kävijän tarpeet (tai lopettaaksesi 
keskustelun).

VINKKEJÄ HYVÄKSI KUUNTELIJAKSI TULEMISEKSI

• Keskity siihen, mitä kävijä sanoo – älä siihen, mitä itse seuraavaksi 
sanot.

• Pidä jatkuva katsekontakti.

• Älä keskeytä.

• Älä käyttäydy kärsimättömästi..

• Kysy, ellet ymmärrä jotakin

Askel 3 – Esittely

Vasta nyt alat esittelemään tuotteitanne tai palveluitanne ja perustele-
maan, miksi kävijän tulisi hankkia niitä. Myy tuotteenne kertomalla, 
millä tavoin ne parhaiten täyttävät kävijän tarpeet (nehän olet selvittänyt 
jo haastatteluvaiheessa). Ole selkeä, looginen ja lyhytsanainen. Kuun-
tele tarkoin äläkä yritä painostaa kävijää harkitsemattomiin päätöksiin 
esimerkiksi houkuttelemalla suurilla messualennuksilla. Ellet ole teh-
nyt kotiläksyjäsi, edessäsi on ehkä vihreä persoonallisuustyyppi. Usein 
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kannattaa myös tunnustaa, jos markkinoilla on parempia vaihtoehtoja. 
Tällöin saatte kävijän luottamuksen ja teillä on hyvät mahdollisuudet 
kauppoihin myöhemmin. Ellei kävijä ole kiinnostava, hyppää esittelyvai-
heen yli ja siirry suoraan lopetukseen. 

Askel 4 – Lopetus

Keskustelu päättyy siihen, että teette kävijän kanssa päätöksen. Mikä 
on seuraava askel? Tiedät toivottavasti tarkoin, millaiseen päätökseen 
haluat tapaamisen johtavan. Tiedät, keiden kanssa haluat varata tapaa-
misen, ketkä haluat kutsua asiakastapahtumaan, keille haluat lähettää 
esitteitä ja niin edelleen. Jos myyntisyklinne ovat pitkät, voi tapaamisen 
tavoitteena olla uuden tapaamisen varaaminen tai kävijän kutsuminen 
myymäläänne, jossa on aikaa perusteellisemmille keskusteluille. Pidä 
koko ajan mielessä, mitä kävijä haluaa. Paina mieleesi kävijät, joille olet 
luvannut jotakin, jottei lupaus unohdu. Painota laatua määrän sijasta. Älä 
tuputa käyntikorttia tai yhteystietoja kävijöille, jotka eivät ole kiinnosta-
via. Älä yritä muuttaa ei-sanaa ehkä-sanaksi. ”Ehkä” on useimmiten vain 
pehmeämpi tapa sanoa ”ei”. Kun myyjänne soittavat kävijälle messujen 
jälkeen, he saavat kieltävän vastauksen, ja arvokasta jälkitöihin tarkoitet-
tua aikaa menee hukkaan. Hauska lisätavoite voi olla – kuten aiemmin 
mainituilla kalamarkkinoilla – saada kävijät lähtemään messuosastolta 
hymy huulillaan. Siten saatte hankittua sanansaattajia.
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MAHDOLLISIA TILANTEITA

Kävijä Pyrkimys Ratkaisuesimerkki

Kävijä  
juuttuu 
osastolle.

Keskustelun 
lopettaminen 
hienotuntei-
sella tavalla.

A. ”Tule tänne, niin voit osallistua kilpailuumme.”
B. ”Sinulla on monia järkeviä ajatuksia 

yrityksestämme. Teemme messuilla 
markkinatutkimuksen. Jos menet tuonne 
kirjoittamaan mielipiteesi muistiin, ne 
auttaisivat meitä kovasti.”

C. ”Vaikutat olevan hyvin kiinnostunut 
yrityksestämme. Jos rekisteröidyt 
tuolla tietokoneella, saat säännöllisesti 
uutiskirjeemme.”

D. ”Valitettavasti en usko, että voimme auttaa 
sinua. Mutta kiitos kiinnostuksestasi!”

E. Esitteen antaminen. ”Uskon, että tämä vastaa 
kysymyksiisi.” Siirry sitten kaksi askelta 
taaksepäin ja ala haastatella seuraavaa kävijää.

Kävijä, joka 
haluaa 
valittaa.

Keskustelun 
muuttaminen 
positiiviseksi.

1. Kuuntele valitusta keskeyttämättä.
2. Vie kävijä syrjäisempään paikkaan 

messuosastolla tai sen ulkopuolella.
3. Kun olet varma, että kävijä on puhunut 

loppuun, tee valituksesta yhteenveto 
osoittaaksesi, että olet ymmärtänyt.

4. Vakuuta kävijälle, että yrität ratkaista ongelman 
ja lopeta sitten keskustelu.

5. Päätä, käsitteletkö valituksen itse vai täytyykö 
sinun jättää se jonkun muun käsiteltäväksi.

6. Soita asiakkaalle pian messujen jälkeen 
varmistaaksesi, onko asia ratkennut.

Vakooja. Keskustelun 
lopettaminen 
hienotuntei-
sella tavalla. 

A–B kuten osastolle juuttuvan kävijän kohdalla.

Asioita 
 kaiveleva 
toimittaja

Varmista, että 
toimittaja 
saa puhua 
yrityksenne 
oikean 
työntekijän 
kanssa.

Selitä, että yrityksessänne on lehdistövastaava ja 
että tämä henkilö antaa kaikki tiedot medialle, 
jottei aiheutuisi virheitä. Selitä, että pyritte 
olemaan avoimia mutta samalla korrekteja. Aseta 
toimittaja sitten yhteyteen yrityksenne oikean 
työntekijän kanssa.
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ESIMERKKI ONNISTUNEESTA 
KOHTAAMISESTA VENEMESSUILLA
Yhteys

– Hei! Pidätkö enemmän moottori- vai purjeveneistä?
– Minulla on jo monta vuotta ollut vanha purjevene.
– Mitä olet etsimässä täältä messuilta?
– Lähinnä vain katselen ympärilleni, mutta olen kyllä hieman miettinyt, 
hankkisinko tilalle moottoriveneen.

Haastattelu

– Kiinnostavaa. Minkätyyppistä moottorivenettä etsit?
– En oikeastaan tiedä, mutta sen ei tarvitse olla kovin iso. Meitä on siellä 
enintään neljä ihmistä kerrallaan.
– Onko venettä tarkoitus käyttää huviveneilyyn, vesiurheiluun vai johon-
kin muuhun?

Myyjä jatkaa haastattelua. Hän keskittyy kävijään, kuuntelee tarkoin ja 
esittää väliin olennaisia kysymyksiä. Viisi minuuttia myöhemmin myyjä 
tietää huomattavasti enemmän kävijän tarpeista ja voi siirtyä seuraavaan 
vaiheeseen. Koska kävijä vaikuttaa punavihreältä persoonallisuustyy-
piltä, myyjä päättää olla puhumatta liikaa yksityiskohdista eikä myöskään 
hoputa kävijää tekemään päätöstä.

Esittely

– Nämä kaksi malliamme sopisivat teille parhaiten. Molemmat ovat 
kohtuullisen kokoisia, joten niitä on kätevä käsitellä. Lisäksi niiden hin-
taluokka on sellainen, että saatte venettä koko rahan edestä.
– Kuulostaa kiinnostavalta. Ovatko ne näytteillä täällä messuilla?
– Kyllä. Voimme mennä katsomaan niitä, ja minä voin lyhyesti kertoa 
kummankin mallin ominaisuudet.  
– Ok.
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Lyhyen esittelyn jälkeen myyjästä tuntuu, että on aika siirtyä lopetuk-
seen.

Lopetus

– Mitkä ovat ensimmäiset vaikutelmasi malleista? Sopisivatko ne teille?
– Ehdottomasti. Etsimme juuri jotakin tuollaista, mutta tietenkin myös 
muiden perheenjäsenten pitää voida sanoa mielipiteensä.
– Ei hätää. Meillä on pienvenesatamassa VIP-ilta 7. toukokuuta. Jos 
jätätte yhteystietonne, varmistan, että saatte kutsun noin viikon kulut-
tua. Jos tulette perheenne kanssa paikalle, voitte kaikessa rauhassa 
kokeilla molempia malleja. Kuulostaako hyvältä?
– Ehdottomasti.
– Hyvä. Kirjoitetaanpa sitten tietosi muistiin.

7. toukokuuta kävijä saapuu perheineen VIP-iltaan. Kun he ovat kokeil-
leet venettä ja saaneet hyvät perusteet sen hankinnan puolesta, sopimus 
allekirjoitetaan klo 20.43 samana iltana.

KOLME KÄYTÄNNÖLLISTÄ VINKKIÄ

1. Käytä oikeanlaisia ilmaisuja. Sanan valta on suuri. Varmista, että 
puhut koko ajan messuosastolla työskentelystä etkä seisoskelusta. 
On tärkeää luoda oikeanlaiset odotukset.

2. Laita osastolle eri ammattiryhmien edustajia sekaisin. Eri kävijöillä 
on erityyppisiä kysymyksiä. Laita siksi osastolle eri ammattiryh-
mien edustajia, jotta pystytte vastaamaan niihin kysymyksiin, joita 
uskot olevan tulossa. Jos ennen messuja luet järjestäjän antamat 
kävijätutkimukset läpi, saat luotua käsityksen kävijöistä ja voit 
helpommin arvioida, onko odotettavissa esimerkiksi teknisiä ky-
symyksiä vai talouteen liittyviä kysymyksiä.
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3. Helpota oikean henkilön löytämistä. Pystytä messuosastolle suuri 
kyltti, jossa kerrotaan, kuka osastolla työskentelee kyseisenä päi-
vänä. Tällöin kävijät näkevät, pääsevätkö he tapaamaan tavan-
omaista yhteyshenkilöään tai sen, kuka on minkäkin aihealueen 
asiantuntija. 

KESKUSTELKAA

• Miten osastohenkilökuntamme toimii kilpailijoiden henkilökun-
taan verrattuna?

• Kuinka hyviä olemme saamaan kävijöiden osalta selville vastauk-
set kysymyksiin Mitä ja Miten?

• Kuinka saisimme kävijät poistumaan osastoltamme hymy huulil-
laan?

HARJOITUS 10

Keskustelu messuosastolla

Jaa henkilökuntasi kolmen hengen ryhmiin, joissa kaksi harjoittelee ja 
yksi arvioi. Harjoitelkaa keskustelua, jossa toinen kysyy toiselta avoimet 
kysymykset ja sen jälkeen perusteluvaiheessa käyttää niitä perusteluja, 
jotka sopivat asiakkaan tarpeisiin. Siirtykää viiden minuutin kuluessa 
lopetukseen päättämällä, onko asiakkaan vastaus ehdotukseen myön-
teinen vai kielteinen. (Joskus kielteinen vastaus voi tarkoittaa sitä, että 
asiakas tarvitsee lisää tietoa – silloin on annettava lisää tietoa.)
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LUKU 10

Tiimin motivointi
”Jos kerrot minulle, minä unohdan. Jos opetat minua, minä 
muistan. Jos annat minun tehdä, minä opin.”

BENJAMIN FRANKLIN

KUN OLET LUKENUT LUVUN

Koko kirjan läpi kulkevana teemana on yksilön merkitys. Osaavat 
ja aktiiviset yksilöt saavat aikaan hyviä tapaamisia, jotka johtavat 
tavoitteiden saavuttamiseen. Yksilöt tarvitsevat kuitenkin moti-
vaatiota. Tämä koskee etenkin messuille osallistumista, koska se 
voi olla paitsi vaikeaa myös energiaa vaativaa. Tässä kerromme, 
miten voit inspiroida messutiimisi toimimaan edellisessä luvussa 
kuvatulla tavalla.
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JOS ANNAT MINUN TEHDÄ, MINÄ OPIN

Jos sinulla on jo kokemusta messutiimin kokoamisesta, olet ehkä huo-
mannut saman asian kuin me – sen, että työntekijät voidaan usein jakaa 
kolmeen ryhmään:

1. Aktiiviset työntekijät, jotka ovat messuista innoissaan ja haluavat 
tehdä kaikkensa, jotta tulos olisi mahdollisimman hyvä. He auttavat 
aktiivisesti uusia kollegoja ja niitä, joilla ei ole kokemusta messuista. 
He haluavat oppia lisää ja ymmärtävät nopeasti, mikä on tärkeää.

Tavoite

Sanoma

1.
Kutsu

2.
Messuosasto

3.
Sadonkorjuuaika

Henkilökunta

Aikana
En

ne
n

Jälkeen
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2. Passiiviset työntekijät, jotka tekevät saamansa tehtävät, mutta heil-
tä puuttuu energiaa ja kiinnostusta.

3. Aktiivisesti vastustavat työntekijät, jotka eivät usko messuihin ja 
vain valittavat ja toimivat päätösten vastaisesti. He ajavat omaa 
asiaansa, eivät yrityksen.

Mitä enemmän aktiivisia jäseniä messutiimissäsi on, sitä parempi tulok-
sesta tulee. Kävijät ovat tyytyväisempiä, kannattavuus kasvaa ja tiimi 
on dynaaminen. Lisäksi kaikki osallistujat saavat paljon mukavamman 
kokemuksen.

ESIMIEHEN ROOLI

Kala mätänee ensin päästä, eräs kollega sanoi kerran, ja se pätee myös tii-
min muodostukseen. Esimiehen roolia ei voi liiaksi painottaa, vaan hän 
on ehkä tärkein yksittäinen tekijä tiimin aktivoimisessa. Onnistumiseen 
tarvitaan avointa suhtautumistapaa ja aktiivisuutta lisääviä valmennus-
menetelmiä. Gallup – yksi maailman suurimmista maailmanlaajuisista 
mielipide- ja konsulttiyrityksistä – on selvittänyt tekijät, jotka vaikutta-
vat työntekijöiden aktivointiin. Messutiimiin sovellettuna ne näyttävät 
tältä.

Aktivoiva esimies:

• Innostaa jokaista tiimin jäsentä toimimaan luomalla mielenkiin-
toisen vision ja strategiset tavoitteet. Vertaa BHAG-tavoitteisiin 
luvussa 2.

• Omaa riittävän hyvän itseluottamuksen vastoinkäymisten ja vas-
tarinnan voittamiseksi sekä tiimin innoittamiseksi tuloksiin.
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• Ylläpitää selkeyden kulttuuria. Sekä sen suhteen, kenellä on vas-
tuu että sen suhteen, mitä tämä tarkoittaa. 

• Luo suhteita, joille on ominaista avoimuus, kommunikaatio ja 
luottamus.

• Tekee päätökset yrityksen tarpeiden mukaisesti. Ei omien tarpei-
densa tai kohtuuttomien vaatimusten mukaisesti.

Aktivoiva johtajuus perustuu vahvoihin ja luottamuksellisiin suhteisiin 
työntekijöiden kanssa. Selkeät tavoitteet yhdistetään siihen, mikä moti-
voi kutakin työntekijää tekemään kaikkensa tavoitteiden saavuttami-
seksi. On tärkeää tuntea, että sitoutumisella on jotakin vaikutusta. Jos 
haluat saada tiimisi sitoutumaan, sinun pitää panostaa siihen, koska eri 
ihmisiä innostavat eri asiat. Varmista, että annat selkeät vastaukset kol-
meen peruskysymykseen: Mitä etuja se antaa minulle? Mitä etuja se antaa 
yritykselle? Mistä olen henkilökohtaisesti vastuussa?

• Yksilön edut: Uramahdollisuudet, uudet tiedot, kollegoilta ja esi-
miehiltä saatu tunnustus vai oma hyvinvointi? Anna osastolla ole-
van henkilökunnan sanoa oma mielipiteensä palkitsemisohjelmaa 
muotoiltaessa.

• Yrityksen edut: Suhteet, vahvempi tavaramerkki vai parempi talou-
dellinen tulos? Kerro tulos messujen jälkeen ja anna henkilökun-
nan olla mukana muotoilemassa tavoitteita ennen messuja.

• Henkilökohtainen vastuu: Kerro selkeät pelisäännöt ja sano, että 
messuille osallistuminen arvioidaan yksilötasolla. Luo hyväk-
synnän ja runsaan huumorin ilmapiiri, anna porkkanoiden olla 
selkeämmät kuin keppi. Älä kuitenkaan sano sanaa ”porkkana”, 
koska silloin monet ajattelevat sen sijaan automaattisesti keppiä.
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Aktivoivassa johtajuudessa otetaan huomioon sekä työntekijät että yritys. 
Aktivoivassa johtajuudessa tulokset ovat yhtä tärkeitä kuin työntekijät.

KLASSIKKO. Esimies, joka huokailee joka kerta, kun messuille 
osallistuminen tulee puheeksi, ja aikailee kaikkien päätösten kanssa. 
Työntekijät eivät saa selkeitä vastauksia, ja messujen lähestyessä 
esimiehen on tehtävä runsaasti paniikkipäätöksiä. Messujen aikana 
hän valittaa kaikesta, esimerkiksi osaston sijainnista, kävijöistä ja 
viereisten osastojen työntekijöistä. Lisäksi hän vie henkilökunnan 
aikaa käymällä jatkuvasti valittamassa heille. Messuja arvioitaessa hän 
toteaa välittömästi, että ne olivat täysin hyödyttömät ja että messuille 
ei tulla osallistumaan enää ikinä.

SOPIVAN TIIMIN KOKOAMINEN

Sopivan tiimin kokoaminen messuja varten ei aina ole helppoa. Keiden 
tulisi työskennellä messuosastolla? Vapaaehtoisten, meidän itsemme 
valitsemien, ainoastaan myyjien vai vuokrattujen messuemäntien? Valin-
taprosessi on arkaluontoinen, ja valitun tiimin tehokkuus voi ratkaista 
sen, tuleeko messuista fiasko vai menestys. Me neuvomme noudattamaan 
kolmea perusperiaatetta.

1. Lähde aina kävijöistä. Ketkä henkilökunnastanne kävijät haluavat 
tavata? Esimerkiksi teollisuusmessuilla on yhä enemmän kävijöi-
tä, jotka eivät halua tavata pelkästään myyjiä, vaan myös toisen-
laisia asiantuntijoita. Keskustelkaa myös siitä, miten monet kävi-
jöistä ovat kiinnostavia ja miten paljon henkilökuntaa näin ollen 
tarvitaan. Toivottavasti tämä keskustelu on käyty jo silloin, kun 
päätettiin siitä, miten suuri näyttelytila varataan. Pidä huoli siitä, 
ettei osastolle tule ylimiehitystä. Jos henkilökuntaa on liikaa, kävi-
jät eivät ehkä rohkene mennä osastolle.
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2. Valitse työntekijöitä, joilla on kävijöiden kaipaamaa osaamista. Ajattele 
laajemmin ja mieti, ketkä työntekijöistäsi voivat parhaiten vastata 
kävijöiden kysymyksiin. Jos kyseiset messut houkuttelevat paikalle 
runsaasti tekniikan alan ihmisiä, he esittävät varmasti monia yk-
sityiskohtaisia teknisiä kysymyksiä. Messuilla, joilla käy sisäänos-
tajia, esitetään ehkä sen sijaan enemmän kysymyksiä toimitustur-
vallisuudesta ja sopimuksista. Tuleeko osastolla käymään median 
edustajia? Myös yleismessuilla yleisimmät kysymystyypit vaihtele-
vat. Osastolla työskentelevillä tulee siis olla sellaiset valmiudet tai 
sellaista tietoa, jota kävijät kaipaavat (tai joille on kysyntää yrityk-
sen sisällä, jotta saatte hoidettua kaikki asiat messupäivien aikana).

3. Valitse työntekijöitä, joilla on riittävää aktiivisuutta ja sopiva persoonal-
lisuus osastolla työskentelemiseksi. Valituksi tulemiseen ei riitä se, että 
täyttää toisen näistä kriteereistä. Sekä persoonallisuuden että ak-
tiivisuuden on sovittava osastolla työskentelyyn. Asenne on aina 
muodollista osaamista tärkeämpi.

TAITOA, MOTIVAATIOTA JA ENERGIAA

Jotta työntekijäsi voisivat tehdä ensiluokkaista työtä, he tarvitsevat tai-
toa, motivaatiota ja energiaa.

Taitoa toimia eri tilanteissa ja vastata esitettyihin kysymyksiin oikein. 
Motivaatiota työskennellä osastolla, ei vain seisoskella siellä. Energiaa 
ollakseen yhtä aktiivinen messujen viimeisen kuin ensimmäisen tunnin 
aikana.

Oikeaa taitoa, motivaatiota ja energiaa varten vaaditaan monen eri 
tekijän yhteispeliä. Jotkin tekijöistä vaikuttavat henkilökunnan motivaa-
tioon ja energiaan, kun taas toiset vaikuttavat henkilökunnan taitoihin.

Myös tässä pätee vanha totuus siitä, että ketju on vain niin vahva kuin 
sen heikoin lenkki. Jos henkilökunta on hyvin valmistautunut, mutta 
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tuntee olonsa messuasussaan naurettavaksi, ei tuloksesta tule hyvä. Ei 
myöskään silloin, jos palkitsemisjärjestelmä on hyvä, mutta osastovuorot 
ovat niin pitkät, ettei kukaan jaksa olla koko aikaa tehokas.

TAITO

On helppo luulla, että ahkera touhuaminen osastolla olisi merkki tehok-
kuudesta. Vasta, kun aikansa käyttää oikeisiin asioihin ja tekee ne oikein, 
tekee tehokasta työtä. Jos henkilökuntasi on aktiivinen ja ottaa kävijöihin 
kontaktia, mutta unohtaa selvittää, kuuluvatko nämä kohderyhmään, 
tavoitteidenne saavuttaminen vaikeutuu. Myöskin silloin, jos he puhuvat 
monien kävijöiden kanssa, mutta eivät osaa antaa näille näiden etsimää 
tietoa.

Palkitsemisjärjestelmä

Työpaikka

Valmistelut Osastovuoro

Vaatetus Tiimi

Taito

Motivaatio

Energia

Monen eri tekijän yhteistoiminta vaikuttaa henkilökunnan 
taitoon, motivaatioon ja energiaan.
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Tarvitaan avointa mieltä, jotta henkilökunta haluaa koko ajan kehit-
tää toimintaansa. On suuri ero 10 vuoden kokemuksella ja yhden vuoden 
kokemuksella, jota vain on toistettu 10 vuoden ajan. Messuosastolla työs-
kentelevä tarvitsee kaksi perustavaa taitoa:

1. Osata vastata kävijän kysymyksiin tai ohjata hänet oikean henki-
lön puheille (Mehrabianin 7 prosenttia)

2. Tietää, miten messuosastolla työskennellään (Mehrabianin 93 
prosenttia).

Harjoitus tekee mestarin, joten mitä enemmän työntekijöitä koulute-
taan, sitä suuremmalla todennäköisyydellä he tekevät hyvää työtä ja 
onnistuvat messuilla.

MOTIVAATIO

Ei riitä, vaikka tietää, miten kuuluu toimia, ellei sitten myös toimi kysei-
sellä tavalla. Ilman oikeaa asennetta lopputulos on helposti vääränlainen. 
On tärkeää ymmärtää, ettei messuaika ole lomaa päivätyöstä eikä myös-
kään rangaistusleiri. Sen sijaan se on ehkä suurin myyntitilaisuus koko 
vuoden aikana. Motivaatio ei kuitenkaan synny itsestään. Kaikkien on 
tunnettava saaneensa oikeanlaiset edellytykset pystyäkseen tekemään 
hyvää työtä messuilla.

Tuntea olonsa mukavaksi

Perusedellytys sille, että henkilökuntasi on motivoitunut tekemään 
hyvää työtä, on se, ettei kukaan tunne oloaan epämukavaksi. Kaikkien 
on tiedettävä, miksi yritys osallistuu messuille, ja kaikkien on tunnet-
tava olonsa varmaksi sen työpanoksen suhteen, jota he tietävät itseltään 
odotettavan. Heidän on myös tunnettava olonsa varmaksi osastolla. 
Etenkin vaatetus on tärkeä. Jos asu tuntuu hölmöltä, innokkaimmankin 
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motivaatio voi laskea. Sen sijaan tyylikäs vaatetus voi lisätä motivaatiota 
ja samalla täyttää selkeän funktion, koska silloin kävijät näkevät helposti, 
ketkä kuuluvat osaston työntekijöihin.

Vaatetus välittää myös kuvaa yrityksestänne. Millaisena haluat ihmis-
ten näkevän teidät? Tiukkoina vai rentoina? Voit myös merkitä johon-
kin vaatekappaleeseen kunkin työntekijän erikoistaidot helpottaaksesi 
sekä kävijöiden että henkilökunnan toimintaa. Jos osastolla on monia 
työntekijöitä ja yrityksellä on lisäksi paljon alihankkijoita, voit käyttää 
osastovaatetusta myös vaikutelman vahvistamiseksi sekä ennen messuja 
että niiden aikana ja jälkeen. Miksipä et antaisi kaikille mukana oli-
joille – myös alihankkijoille – tyylikästä t-paitaa, jossa on teksti ”XXX:n 
messutiimin jäsen”. Tämä tekee suuren vaikutuksen sekä asiakkaisiin ja 
kollegoihin että kilpailijoihin. Ota vaikutelma huomioon jo messuille 
saavuttaessa. Otatte messut haltuun ja työntekijöiden ylpeydentunne 
lisääntyy, mikä nostaa motivaatiota. Anna työntekijöiden olla mukana 
valitsemassa vaatteita. Huolehdi myös siitä, että kaikilla on mukavat 
kengät ja vaihtovaatteet.

Tuntea itsensä tarpeelliseksi

Nämä ovat tavoitteemme, ja sinun panoksellasi on merkitystä! Aseta 
yksilöllisiä tavoitteita ja kerro, miten seuranta kunkin työntekijän osalta 
tapahtuu. Porkkana on kuitenkin yhtä tärkeä kuin keppi, tai oikeastaan 
tärkeämpi. Porkkana saa aikaan energiaa ja iloa, kun taas keppi pikemmin-
kin varovaisuutta ja huonon mielialan. Tässä joitakin vinkkejä siitä, miten 
saat VIP-kohtelun avulla henkilökuntasi tuntemaan itsensä tarpeelliseksi.

Tuntea, ettei ole yksin

Yksi parhaista keinoista inspiroida työntekijöitä on se, että toimitusjoh-
taja ja muut päättävässä asemassa olevat ovat mukana osastolla. Lisäksi 
se on toimitusjohtajalle ainutlaatuinen mahdollisuus saada suora yhteys 
asiakkaisiin ja osoittaa heille, miten tärkeitä he teille ovat.
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VINKKEJÄ, JOILLA SAAT TYÖNTEKIJÄT 
TUNTEMAAN ITSENSÄ TÄRKEIKSI

1. Päätösvalta Anna työntekijöiden esittää mielipiteensä 
messuille osallistumista suunniteltaessa. 
Esimerkiksi: Keitä asiakkaita meidän pitäisi 
sinun mielestäsi yrittää tavata messuilla?

2. Oma bussi Vuokraa oma bussi, jolla työntekijät viedään 
messupaikkakunnalle ja jolla heidät 
noudetaan päivittäin hotellilta. Bussimatkojen 
aikana voidaan lisäksi käydä läpi päivän 
tapahtumia. 

3. Jalkakylpy ja juoma Varmista, että työntekijöitä odottaa jalkakylpy 
ja kylmä olut tai viinilasillinen, kun he 
menevät hotellihuoneeseen ensimmäisen 
messupäivän jälkeen.

4. Yllättävä ilta-aktiviteetti Yllätä työntekijät ilta-aktiviteetilla (esim. 
hieronnalla) messujen aikana.

5. Palkitse hyvä työ Aloita jokainen päivä aamiaisella, jonka 
aikana edellisen päivän parhaat työntekijät 
palkitaan.

6. Oma lounge Vuokraa messujen yhteydestä oma erillinen 
tila, jonne henkilökunta voi mennä rauhassa 
syömään hyvää lounasta messupäivien 
aikana.

7. Täynnä oleva jääkaappi Varmista, että osastolla on saatavilla kahvia 
ja kylmää juotavaa. Vaikka niitä ei saa nauttia 
osastolla, se on hyvää palvelua omalle 
henkilökunnalle.

8. Seuraa tuloksia Jos saavutatte tavoitteenne messujen aikana, 
anna jokaiselle osastolla työskennelleelle 
jokin lahja. Valitse mielellään sellainen lahja, 
joka on koko perheen mieleen.
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Tuntea olonsa energiseksi 

Palkitsemisjärjestelmä, esimerkiksi myyntikilpailut, on klassinen tapa 
saada työntekijöiden energiataso nousemaan messuilla. Järjestä sisäisiä 
myyntikilpailuja esimerkiksi hyödyllisten kontaktien keruun määrästä 
vuoron aikana. Asettakaa yhdessä tavoite, jonka uskotte olevan saavutet-
tavissa. Tavoitteen on oltava sopivan haastava – esimerkiksi neljä–viisi 
hyödyllistä uutta kontaktia vuoroa kohden. Mittaa tulokset aiemmin laa-
timanne asiakasrekisteröintijärjestelmän avulla. Esimerkki: Hyödyllisen 
kontaktin on edustettava oikeaa kohderyhmää, oikeankokoista yritystä, 
oikeanlaista työtehtävää ja oikeaa asemaa ostoprosessissa. Kaikki tavoit-
teen saavuttaneet osastotyöntekijät saavat palkinnon. Voit jakaa palkin-
non myös eniten hyödyllisiä kontakteja päivän aikana saaneelle ja eniten 
hyödyllisiä kontakteja koko messujen aikana saaneelle. Palkintoina voi 
olla mitä tahansa viinipullosta johonkin hienompaan, päivä- ja kokonais-
voittajan saamaan palkintoon.

Tämän lisäksi on varmistettava, että vastuuhenkilöt todella huoleh-
tivat siitä, että kontaktien laatu määritetään ja jälkityöt tehdään. Apuna 
voi käyttää kilpailua myös messujen jälkeen. Tässä kilpailussa mitellään 
varattujen tai suoritettujen asiakaskäyntien määrässä tiettyä aikajaksoa 
kohden. Palkintojen jaon tulee tapahtua yhteisessä kokouksessa tai kah-
vitauolla. Messuenergiaa voi lisätä myös esimerkiksi teemalaululla, jota 
soitetaan kaikissa sisäisissä läpikäynneissä ja tapaamisissa, sekä ennen 
messuja että niiden aikana ja jälkeen.

ENERGIA

Henkilökunnan on jaksettava pitää saavutettu energiataso yllä koko 
messujen ajan. Tämän onnistumiseksi tietyt parametrit on saatava toi-
mimaan keskenään.

• Oikea henkilömäärä osastolla. Jos osastolla on liikaa tai liian vähän 
henkilökuntaa, kaikkien osastolla työskentelevien energia voi 
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laskea tehokkaasti. Nyrkkisäännön mukaan yksi myyjä tarvitsee 
noin viiden neliömetrin työskentelytilan.

• Osastovuoro. Toinen tärkeä muuttuja on osastovuoro – se, miten 
kauan työntekijä on kerrallaan osastolla juttelemassa kävijöille. 
Liian pitkän työvuoron loppupuolella energiataso laskee ja työn-
tekijäsi muuttuvat energiavarkaiksi, sekä kävijöitä että muuta 
henkilökuntaa kohtaan. Nyrkkisäännön mukaisesti normaali työ-
vuoro saa kestää enintään kolme tuntia (mieluiten kaksi). Työn-
tekijöiden tulee saapua osastolle viimeistään 15 minuuttia ennen 
työvuoron alkua, jotta vuoronvaihto tapahtuu sujuvasti. Poikke-
uksen muodostavat kunkin messupäivän ensimmäiseen työvuo-
roon menevät. Heidän tulee mennä paikalle hieman aikaisemmin 
varmistamaan, että osasto näyttää siltä kuin kuuluu.

• Ruoka. Jos on nälkäinen ja ahtaa epätoivoisena suuhunsa karamel-
leja ja muuta pikkupurtavaa, ei ole hyviä edellytyksiä työskennellä 
energisesti koko osastovuoron ajan. Pidä siis huoli siitä, että osas-
tohenkilökuntasi syö ja juo asianmukaisesti messujen aikana.

• Keho. Messuosastolla työskentely on kuluttavaa. Kovat betonilat-
tiat sekä seisominen ja kävely rasittavat kehoa. Esimerkiksi tuki-
sukkien käyttö helpottaa, ja se ettei seiso suoraan betonilattian 
päällä. Välillä kannattaa myös hieman liikkua ja venytellä.

TYÖNTEKIJÖIDEN PEREHDYTYS KOLMESSA VAIHEESSA

Hyvä tapa perehdyttää työntekijöitä messuja varten on jakaa valmistelut 
kolmeen vaiheeseen saadaksesi aikaan taitoa, motivaatiota ja energiaa.

VAIHE 1 (n. 6–8 viikkoa ennen messuja)

Sisäinen kokous, johon osallistuvat kaikki asianosaiset. Kokouksessa työn-
tekijät voivat seurustella keskenään ja saada tietoa käytännön asioista mes-
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suille osallistumiseen liittyen (esimerkiksi sen tarkoituksesta, kunkin roolista, 
työajoista, tarvittavista valmisteluista ja niin edelleen). 

VAIHE 2 (n. 4 viikkoa ennen messuja)

Lähetä sähköpostitse lyhyt web-kysely osastolle työskentelemään tuleville. 
Vastauksia tullaan käyttämään koulutuksessa (vaihe 3). Esimerkkejä kysy-
myksistä:

1. Mitkä ovat sinun mielestäsi kolme tärkeintä tekijää messuilla onnis-
tumiseksi? Esimerkiksi:
• hyvät tavoitteet ja onnistuneet valmistelut
• yhteydenotto messuilla tavattuihin ihmisiin
• kävijöiden kohtaaminen oikein ja toiminta messuosastolla
• messuosaston muotoilu ja sisältö
• aktiviteetit messuosastolla
• hyvälaatuinen tarjoilu messuosastolla
• kutsut ja markkinointi ennen messuja
• messuosallistumisen sanoma
• arviointi messujen jälkeen.

2. Miten meidän pitäisi sinun mielestäsi erottua muista näytteilleaset-
tajista (tässä käsitellään niitä kolmea tekijää, jotka on valittu vastauk-
siksi kohdassa 1)?

3. Missä asiassa tarvitset tukea tehdäksesi vielä parempaa työtä messuilla?

VAIHE 3 – Kick-off-tilaisuus (n. 1–2 viikkoa ennen messuja)

Kick-off-tilaisuudessa tapahtuu henkilökuntasi viimeinen valmistelu mes-
suja varten. Ennen messuja järjestettävän kick-off-tilaisuuden tulee olla 
hyvin organisoitu, informatiivinen ja hauska. Sen on tunnuttava ennakko-
juhlilta. Osallistujien on tunnettava itsensä kuin huippu-urheilijoiksi, jotka 
ovat menossa kauden tärkeimpään otteluun (vertaa All Blacks -joukkuee-
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seen). Kick-off-tilaisuuden jälkeen kaikkien tulee olla täynnä energiaa 
ja tuntea olonsa mukavaksi, tarpeelliseksi ja osaksi upeaa tiimiä. Ota 
ohjelmaa laatiessasi huomioon, että sinun tulee esimiehenä olla energia-
nantaja eikä energiavaras. Nosta kick-off-tilaisuuden aikana esiin oikealla 
tavalla työskentelemisen edut sekä yksilön että yrityksen kannalta. Kerro 
myös selkeästi henkilökohtaisesta vastuusta. Kick-off-tilaisuudessa kaik-
kien palasten on loksahdettava paikoilleen.

Tässä esimerkki ohjelmasta:

AIKA MESSUJA EDELTÄVÄN ENNAKKOJUHLAN SISÄLTÖ

17.00–17.15 Toimitusjohtaja tai myyntipäällikkö toivottaa henkilökunnan 
tervetulleeksi ja painottaa messujen merkitystä.

17.15–18.00 Messuvastaava kertoo messuille osallistumisesta sekä jakaa 
kirjallista tietoa kaikista käytännön yksityiskohdista:
• miksi osallistutte messuille ja mitkä ovat mitattavissa 

olevat tavoitteenne
• miltä messuosasto näyttää
• mitä messuosasto sisältää
• mitä kaikilta odotetaan
• palkitsemisjärjestelmä
• messukampanjan muut yksityiskohdat
• miten osallistuminen tullaan arvioimaan.

18.00–18.30 Kevyt buffet-ruokailu valitun teemalaulun soidessa  taustalla.

18.30–20.30 Ulkoinen kouluttaja valmentaa henkilökuntaa 
osastotyöskentelyyn.

20.30–21.30 Työntekijät kilpailevat yksityiskohtaisista tiedoista liittyen 
aiemmin illan aikana kerrottuun.

21.30–22.00 Palkintojenjako, jossa toimitusjohtaja jakaa palkinnot 
voittajille, minkä jälkeen kaikki saavat yrityksen väreillä 
varustetun messupuseron, jota heidän tulee käyttää 
kulkiessaan messuille ja sieltä pois. Palkintojenjako päättyy 
siihen, että teemalaulu soitetaan uudelleen.
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VINKKEJÄ KICK-OFF-TILAISUUTTA VARTEN

• Laadi suunnitelma. Suunnittele kaikki kick-off-tilaisuuden osat yksi-
tyiskohtaisesti ja mieti, miten pitkä aika kuhunkin osaan saa mennä. 
Varmista, että annat tiedot siitä,

• miksi osallistutte messuille (mitattavissa olevat tavoitteet)

• mitä esittelette

• mitä odotat henkilökunnalta (yksilökohtaiset tavoitteet)

• miten saatte tehtyä sen, mitä teiltä odotetaan (harjoittelu 
osastolla toimimista varten).

• Ajoita oikein. Kick-off-tilaisuuden tulee olla yksi–kaksi viikkoa 
ennen messuja. Jos se on aikaisemmin, sen teho voi hiipua mes-
suihin mennessä, ja jos se on myöhemmin, monet ovat keskitty-
neitä viime hetken yksityiskohtiin.

• Kirjallinen tieto, jossa kaikki käytännön yksityiskohdat. Jaa työnte-
kijöille kirjallinen info, jossa on kerrottu kaikki käytännön yksityis-
kohdat. Kerro myös mahdollisista näytteilleasettajien juhlista. Älä 
tuhlaa aikaa kaiken läpikäymiseen, ellet halua latistaa tunnelmaa. 
Anna sen sijaan mahdollisuus kysymyksille.

• Pakollinen läsnäolo. Joskus ”messuveteraanit” jättävät kick-off-ti-
laisuudet väliin, koska ne ovat heidän mielestään ajanhukkaa. 
Joukkuehengen luomiseksi kaikkien on kuitenkin oltava läsnä. 
Paras tapa saada kokeneet messuille osallistujat tulemaan on 
ottaa heidät mukaan ohjelmaan ja antaa heidän kertoa kokemuk-
sistaan.

• Anna johdon vaikuttaa. Jos johto vaikuttaa messuille osallistu-
miseen, henkilökunta saa selkeän osoituksen siitä, miten tärkeää 
osallistuminen on. Messut ovat yksi yrityksen suurimmista aktivi-
teeteista vuoden aikana.

• Pidä hauskaa. Varmista, että kaikilla on hauskaa. Oikean asenteen 
aikaansaamiseksi anna tilaisuuden nimeksi esimerkiksi ”messuja 
edeltävät ennakkopippalot”. Lisää esitelmien väliin tietokilpailun 
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kaltaisia ohjelmanumeroita tai joukkuekilpailuja ja jaa runsaasti 
yksinkertaisia palkintoja. Luo kokouksesta tilaisuus, jossa kaikki 
haluavat olla mukana.

• Ei alkoholia. Kick-off-tilaisuus ei tietenkään ole hyvä ajankohta 
juhlimiseen. Säästäkää mahdollinen alkoholin kera juhliminen 
messujen jälkeiseen aikaan.

• Oikeat kick-off-tilaisuuden ohjaajat. Valitse kick-off-tilaisuuden 
ohjaajat tarkoin. Valitse ihmisiä, jotka ovat motivoivia ja kunnioit-
tavia.

• Ulkoiset vaikutteet. Jos ulkopuolinen asiantuntija hoitaa jotkin 
osuudet – esimerkiksi osastolla työskentelyyn liittyvän harjoittelun 
– saadaan usein uusia näkökulmia ja uskottavuus paranee.

• Rohkaise omiin tavoitteisiin. Jos annat henkilökunnan muotoilla 
omia tavoitteita, sitoutuminen lisääntyy.

• Palkitsemisohjelma. Palkitsemisohjelma lisää henkilökunnan 
motivaatiota. Usein on kyse huomion saamisesta, ei rahasta.

MUISTUTUS VÄLTETTÄVISTÄ ASIOISTA

Muistutuksena sinulle ja tiimillesi olemme koonneet joitakin käyttäyty-
mistapoja, joita on ehdottomasti vältettävä. Kirjoitimme ohjeet suoriksi 
kehotuksiksi.

1. Älä milloinkaan myöhästy osastovuoroltasi. Pyri mieluummin 
olemaan ajoissa.

2. Vaikka uskot, ettei kukaan näe sinua, vältä syömistä, juomista ja 
purukumin pureskelua osastolla työskennellessä. Siis ellei tämä ta-
pahdu yhdessä asiakkaan kanssa.

3. Älä milloinkaan istu osastolla, ellei kyseessä ole tapaaminen asi-
akkaan kanssa.
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4. Keskity osastolla työskennellessäsi asiakkaisiin, älä työtovereihisi.

5. Älä seisoskele vartijan tavoin osaston ulkolaidalla estäen kävijöitä 
pääsemästä sisään.

6. Muista kiinnittää nimilappu puseroosi osastolla työskentelyn 
ajaksi.

7. Älä tarjoa ratkaisuja, ennen kuin olet kuunnellut asiakkaan tarpeet.

8. Älä lupaa enempää kuin teidän on tarkoitus pitää.

9. Älä aloita jälkitöitä vasta monta viikkoa messujen jälkeen.

10. Älä luota siihen, että kaikki järjestyy messuilla, vaan harjoitelkaa, 
harjoitelkaa ja vielä kerran harjoitelkaa.

KOLME KÄYTÄNNÖLLISTÄ VINKKIÄ

1. Suunnittele osastovuorot ajatuksella. Varmista, ettei kenenkään tarvit-
se työskennellä kolmea tuntia yhteen menoon ilman taukoa. Pidä 
osastolla kansiota, jossa ovat kaikkien yrityksen avainhenkilöiden 
käyntikortit, jotta niitä voi antaa kävijöille, kun kyseiset henkilöt 
eivät ole paikalla. Miten lounas sitten hoidetaan? Messuille osallis-
tuttaessa tulee helposti pidettyä kiinni tavanomaisista lounasajois-
ta. Se kai on ihan sopivaa? No jaa – jos messuilla on monia pitkiä 
seminaareja, monet niistä loppuvat juuri lounasaikaan, ja silloin 
monet osanottajat kiertävät messuilla kovan aikapaineen alaisina. 
Jos silloin puolet henkilökunnasta on lounaalla, toiminta ei ole 
onnistunutta. Kävijöiden määrä ei kuitenkaan muutu ainoastaan 
lounasaikaan. Esimerkiksi messujen ensimmäisinä ja viimeisinä 
tunteina on aina vähemmän kävijöitä. Mukauta tämän vuoksi 
osastolla työskentelevien määrä ennustamaasi kävijämäärään. 



170  |  Messuguru

2. Perehdytä työntekijäsi. Ei ole oikein laittaa valmistautumatonta 
henkilökuntaa työskentelemään messuosastolle. Ei henkilökuntaa 
eikä kävijöitäkään kohtaan. Varmista siksi, että kaikki osastolla 
työskentelevät ovat hyvin valmistautuneita tehtäväänsä.

3. Kohtele alaisiasi kuin VIP-asiakkaita. Osastolla työskentelevä hen-
kilökunta on tärkein yksittäinen tekijä messujen onnistumiseksi. 
Osoita tämä kohtelemalla kaikkia asianosaisia kuin VIP-asiakkai-
ta. Voit esimerkiksi järjestää heille hotellihuoneeseen hedelmäko-
rin, jossa lukee pienellä lapulla messutavoitteet, elokuvaliput per-
heenjäsenille (varustettuna kiitoksin siitä, että he ovat lainanneet 
työntekijän teille messupäivien ajaksi) tai hyödyllisiä tarvikkeita 
sisältävän selviytymispakkauksen osastolla työskentelyä varten 
(kengänkiillotusaineen, minttupastilleja, tukisukat ja niin edel-
leen).

KESKUSTELKAA 

• Millaiset ovat henkilökuntamme taidot, motivaatio ja energia 
messuille osallistuttaessa?

• Minkätyyppinen kick-off-tilaisuus sopii tarpeisiimme?
• Mitä kompetenssia meillä on yrityksen sisällä ja mitä tehtäviä 

meidän pitää ulkoistaa?
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HARJOITUS 11

Taito – Motivaatio – Energia

Jakautukaa pieniin ryhmiin. Piirtäkää kolme saraketta ja kirjoittakaa 
niiden yläreunaan nämä kolme sanaa: TAITO (sarake 1), MOTIVAATIO 
(sarake 2) ja ENERGIA (sarake 3). Keskustelkaa ryhmissä ja kiinnittäkää 
sarakkeisiin post-it-lappuja, joissa on ehdotuksia siitä, miten yritys voisi 
saavuttaa korkean tason kullakin alueella. Laittakaa ehdotukset sopiviin 
sarakkeisiin. Kun ehdotukset loppuvat, käykää ne läpi ja keskustelkaa 
niistä. Valitkaa ne, joiden uskotte toimivan parhaiten.
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LUKU 11

Sadonkorjuuaika 
ja lupausten 
lunastaminen

”Kohtele muita niin kuin toivoisit itseäsi kohdeltavan.”

LUUKAS 6:31

KUN OLET LUKENUT LUVUN

Luvun luettuasi et ainoastaan ymmärrä lupausten pitämisen itses-
täänselvää merkitystä, vaan tiedät myös, miten sinun tulee toimia, 
jotta onnistuisit.
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KOLME ERI TODELLISUUTTA

Mieti mielessäsi seuraavaa kolmea todellisuutta.

Tilanne 1: Näytteilleasettaja, joka ei ole perillä asioista

Messujen jälkeen näytteilleasettaja keskittyy hankkimaan yleiskuvan 
siitä, mitä messupäivien aikana on luvattu. Hän yrittää tulkita suurta 
joukkoa paperilappuja, kysyy kaikilta henkilökunnan jäseniltä, mitä 
nämä muistavat – mutta täydellisesti ei onnistuta. Tämän seurauksena 
näytteilleasettaja saa kävijät vihaisiksi, kun he eivät ole saaneet sitä, mitä 

Tavoite

Sanoma

1.
Kutsu

2.
Messuosasto

3.
Sadonkorjuuaika

Henkilökunta
Aikana

En
ne

n

Jälkeen
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heille on luvattu. Myös näytteilleasettajan omat myyjät tulevat entistä 
vakuuttuneemmiksi siitä, etteivät messut ole hyvä asia, koska he joutuvat 
soittamaan monia tuloksettomia puheluita kävijöille, jotka eivät lain-
kaan muista pyytäneensä puhelua. Messuja arvioitaessa näytteilleasettaja 
toteaa katkerasti, ettei messuilta saa hyviä kontakteja.

Tilanne 2: Näytteilleasettaja, joka on järjestänyt  
kilpailun yhteystietoja kerätäkseen

Toisessa skenaariossa näytteilleasettaja on järjestänyt kilpailun, jossa 
kaikki käyntikorttinsa jättäneet kävijät voivat voittaa päivällisen hienossa 
ravintolassa. Näytteilleasettaja myy lämpöpumppuja, joten näytteillea-
settajan tuotteiden ja kilpailun tai siitä saatavan palkinnon välillä ei ole 
mitään yhteyttä. Monet kävijät huomaavat kilpailun ja jättävät käynti-
korttinsa. Messujen jälkeen yrityksen myyjät saavat käyntikortit puhelin-
soittoja ja jälkihoitoa varten. Ensimmäisen 50 puhelun jälkeen myyjien 
mieliala on pohjalukemissa ja he jättävät ottamatta loppuihin yhteyttä. 
Arvokasta myyntiaikaa on kulunut sellaisille kävijöille soittamiseen, 
jotka ovat kiinnostuneita voittamaan päivällisen mutta eivät ostamaan 
lämpöpumppua.

Tilanne 3: Näytteilleasettaja, joka on täydellisesti perillä asioista

Messuja ennen näytteilleasettaja on pitänyt koko henkilökunnalle koulu-
tuksen sekä yrityksen tavoitteista että siitä, kuinka heidän tulee toimia 
messuilla. Messukävijät on jaettu neljään eri pääryhmään, joista ryhmään 
1 kuuluvien kanssa on yritettävä varata tapaaminen, ryhmään 2 kuulu-
vien kanssa on yritettävä varata puhelinkeskustelu ja ryhmään 3 kuuluvat 
on yritettävä saada rekisteröitymään uutiskirjeen tilaajiksi. Ryhmän 4 
kävijät eivät kuulu näytteilleasettajan kohderyhmään. Heille ei anneta 
mitään lupauksia, mutta heitä tulee kohdella kunnioittaen ja heidän tulee 
poistua osastolta hymy huulillaan. Lisäksi kaikki henkilökunnan jäsenet 
tietävät, miten monta käyntiä, puhelua ja niin edelleen he voivat luvata 
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eri ajanjaksoina. Kaikki lupaukset rekisteröidään, ja messujen jälkeen 
myyjien on helppoa toteuttaa ne. Messuista tulee menestys, ja messuista 
vastaava saa hallitukselta mandaatin alkaa valmistella seuraavan vuoden 
messuja niin pian kuin mahdollista.

Mikä tilanne on mielestäsi paras? Kolmasko? Niin ajattelimmekin!

NYT ON SADONKORJUUAIKA

Messujen jälkeen on siis aika niittää se, mikä messujen aikana on kyl-
vetty. Messuilla saadut kontaktit ovat tuoretavaraa, ja heille on luvat-
tava mahdollisimman vähän ja annettava yllättävän paljon. Jälkihoidon 
aikana jatkatte sillä samalla punaisen langan linjalla, jota on alettu kul-
kea jo messuille kutsuttaessa. Samalla linjalla on jatkettu messuosaston, 
siellä järjestettyjen aktiviteettien ja etenkin osastolla tapahtuneiden 
henkilökohtaisten kohtaamisten suhteen. Kävijät muistavat, mitä olette 
luvanneet ja milloin se on luvattu tehdä. Kävijät nimittäin valittavat ylei-
simmin siitä, että näytteilleasettajat eivät pidä lupauksiaan tai hoitavat 
jälkityöt liian myöhään. Näytteilleasettajat ovat luvanneet palata asiaan 
viikon kuluessa messuista, mutta heillä kestää kauemmin. Jos päätätte 
toimia vielä nopeammin ja täytätte lupauksenne saman tien, vahvistatte 
kävijöiden luottamusta teitä kohtaan. Luottamuksen lisäksi lisäätte myös 
kannattavuutta. Yhteyden ottaminen viisi viikkoa messujen jälkeen mak-
saa yhtä paljon kuin jos sen tekisi heti. Sen sijaan myyntitulos huononee 
sitä mukaa, mitä pidempään odotetaan.

KLASSIKKO. Stressaavan työilmapiirin vuoksi jälkihoito jää väliin. 
Kukaan ei ota vastuuta, ja kun asia huomataan kaksi kuukautta 
messujen jälkeen, päätetään että on liian myöhäistä ottaa yhteyttä. 
Kukaan ei tällöin ole muistanut meidän lupauksiamme – mutta kävijät 
muistavat! Hyvät messut ovat muuttuneet fiaskoksi.
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OLKAA PERSOONALLISIA

Mitä henkilökohtaisemmalta jälkityönne vaikuttavat, sitä suuremmat 
mahdollisuudet teillä on onnistua. Käyttäkää tätä tietoa jälkitöissä. Kir-
joittakaa sähköpostiviestiin henkilökohtainen kommentti tai mainitkaa 
kävijälle soittaessanne jokin henkilökohtainen asia, josta mahdollisesti 
olette keskustelleet messuilla. Ehkä kävijällä oli jalkapallossa paikallinen 
suosikkijoukkue, joka on äskettäin pelannut. Osoittakaa, ettei kyseessä 
ole rutiinipuhelu yhdelle monista kävijöistä, vaan että aivan hyvin muis-
tatte keskustelunne messuilla. 

TOIMIVA JÄLKIHOITO

Onnistuneeseen jälkihoitoon ei välttämättä tarvita runsaita resursseja. 
Sen sijaan jokin harkittu toimenpide tai jokin yksittäinen muotoilu säh-
köpostiviestissä voi riittää. Suunnittelua kuitenkin tarvitaan. Perustava 
edellytys on suunnitella jälkihoito ennen messuja, ei niiden jälkeen. Perus-
sääntö on se, että mitä paremmin olet perillä messuilla saaduista kontak-
teista ja tehdyistä lupauksista, sitä helpommin ja paremmin jälkihoito 
onnistuu. Rekisteröintijärjestelmän avulla jälkihoito on huomattavasti 
helpompaa kuin jos teidän pitäisi käydä lävitse käyntikorttien takapuo-
lella olevia epäselviä merkintöjä. Ratkaisevaa on kuitenkin jälkitöiden 
tekevien henkilöiden aktiivisuus. Muita edellytyksiä ovat positiivinen 
asenne ja usko omaan tekemiseen.

• Liitä tavoitteet ja jälkihoito yhteen. Suunnittele jälkitöiden laajuus jo 
tavoitteita asetettaessa. Jos tavoitteena on saada 300 uutta kontak-
tia, joihin on otettava yhteys viimeistään kaksi viikkoa messujen 
jälkeen, kysy itseltäsi: onko meillä resursseja sitä varten? Ellei ole, 
aseta hieman realistisempi tavoite – esimerkiksi 150 kontaktia. 
Kun saatte messuilla 151. henkilön yhteystiedot, tiedätte, ettette 
voi luvata yhteydenottoa kahden viikon kuluessa, vaan ehkä nel-
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jän viikon kuluessa. Tämän kävijä ymmärtää. Sen sijaan hän ei ym-
märrä epämääräisiä lupauksia siitä, että tulette ottamaan häneen 
yhteyden mahdollisimman nopeasti messujen jälkeen.

• Nimeä jälkitöiden vastuuhenkilö. Luotettava henkilö, joka messujen 
jälkeen johtaa jälkitöitä.

• Nimeä päiväkohtaiset vastuuhenkilöt messujen ajaksi. Vastuuhenkilöt 
keräävät yhteen päivän aikana saadut yhteystiedot sekä varmis-
tavat, että ne ovat riittävän selkeät ja päätyvät oikealle henkilölle.

• Pidä laatua määrää tärkeämpänä. Tieto siitä, että jokainen yhteys-
tieto on hyödyllinen, lisää jälkitöitä tekevien motivaatiota.

• Ohjaa ostoportaikon seuraavalle askelmalle. Kaikkien messuosastolla 
järjestettävien aktiviteettien on tähdättävä kauppoihin mahdolli-
simman pian messujen jälkeen. Sama koskee jälkitöitä. Ohjaa kä-
vijät eteenpäin ostoportaikossa.

• Helpota jälkitöitä. Nykyään on olemassa monia erilaisia järjestel-
miä jälkitöitä varten. Yhä useammat niistä ovat sovelluksia, joten 
osastolla työskentelevä henkilökunta voi käyttää puhelimiaan työ-
kaluna. Useimmat suuremmista messujärjestäjistä voivat nykyään 
tarjota lisäksi järjestelmän, joka on suorassa yhteydessä messujen 
kävijärekisteriin. Koska kehitys on nopeaa, rekisteröintiapuväli-
neet ovat tätä lukiessasi varmasti parantuneet vielä entisestään. 
Jälkitöiden helpottamisessa ei ole kyse pelkästään rekisteröintiä 
helpottavasta tekniikasta, vaan myös suunnittelusta ja kekseliäi-
syydestä. Osastolla voi esimerkiksi olla tietokone, jonka avulla 
henkilökuntasi voi yhdessä kävijän kanssa etsiä sen materiaalin, 
jonka tämä tarvitsee, ja sen jälkeen he voivat yhdessä lähettää ky-
seisen materiaalin kävijän sähköpostiin. Kun materiaalia ei jaa pai-
kan päällä, se ei niin helposti sekoitu muun messukassissa olevan 
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materiaalin ja messulahjojen joukkoon. Jos jälkihoidon suorittaa 
heti messujen aikana, sitä ei tarvitse tehdä enää messujen jälkeen.

• Perusta erillinen tiimi jälkitöitä varten. Jos mahdollista, perusta erilli-
nen tiimi jälkitöitä varten. Tiimin on koostuttava sellaisista työn-
tekijöistä, jotka eivät ole työskennelleet messuilla, jotta heillä on 
aikaa hoitaa jälkityöt, eikä vain messupäivien aikana kerääntynei-
tä töitä. Ellei erillistä tiimiä voi perustaa, pidennä sen sijaan mes-
sujen kestoaikaa yhdellä päivällä. Tee kolmipäiväisistä messuista 
nelipäiväiset, jolloin neljäs päivä on varattu kokonaan jälkitöiden 
tekemiseen. Kolmen varsinaisen messupäivän jälkeisenä päivänä 
jälkitöistä huolehtivat eivät saa lähestyä työpöytäänsä. Sen sijaan 
heidän on aloitettava jälkityöt.

KOLME KÄYTÄNNÖLLISTÄ VINKKIÄ

1. Lupaa mahdollisimman vähän, tee yllättävän paljon. Älä lupaa enem-
pää kuin minkä voitte pitää tai minkä suunnittelette pitävänne. 
Varmista, että erotutte jälkihoidon aikana. Monet muut kilpaile-
vat samoista markkinoista.

2. Muuta messujen päivämäärää. Perinteisesti messujen sanotaan kes-
tävän sen ajan, jolloin messuhalli on avoinna. Silloin kyseiset päi-
vämäärät ovat mielessä ja messujen sulkeuduttua on suuri vaara, 
että työntekijöiden energia hiipuu, koska he siirtävät jo ajatukset 
pois messuista. Vaihtoehtoisesti messujen ajankohtaa voi laajentaa 
niin, että se sisältää myös tärkeän jälkitöihin käytettävän ajan mes-
suporttien sulkemisen jälkeen.

3. Aloita jälkihoito jo ennen messuja. Valmistele jälkihoitoa hyvissä 
ajoin ennen messujen alkamista.
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KESKUSTELKAA 

• Olemmeko kylväneet oikein, jotta saamme runsaan sadon?
• Poimimmeko sadon oikeaan aikaan?
• Onko meillä oikeat sadonkorjuuvälineet?

HARJOITUS 12

Älä lupaa enempää kuin on tarkoitus pitää

Jaa työntekijäsi kolmen hengen ryhmiin, joissa kaksi harjoittelee ja yksi 
arvioi (samoin kuin harjoituksessa 10). Tällä kertaa keskitytään siihen, 
ettei erehdytä lupaamaan mitään, mitä ei pitäisi. Harjoitelkaa keskus-
telua, jossa toinen kysyy toiselta avoimet kysymykset ja perusteluvai-
heessa käyttää asiakkaan tarpeisiin sopivia perusteita. ”Asiakkaan” on 
kaikin mahdollisin tavoin yritettävä saada ”myyjä” lupaamaan sellaisia 
asioita, mitä ei pitäisi. Esimerkiksi että myyjä ottaa puhelimitse yhteyttä, 
varaa tapaamisen tai jotakin muuta vastaavaa. Kävijän on oltava myyjän 
kannalta tarpeeksi kiinnostava ja myyjän on huomattava tästä kertovat 
merkit. 
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LUKU 12

Kokemus kehittää
”Oletko joskus yrittänyt? Entä epäonnistunut? Ei se haittaa. 
Yritä uudelleen. Epäonnistu paremmin.”

SAMUEL BECKETT

KUN OLET LUKENUT LUVUN

Luvun 12 luettuasi et toivottavasti enää milloinkaan sano, ettei 
messuille osallistumisen tehoa voisi mitata. Sen sijaan tiedät tarkal-
leen, miten ROI:n voi mitata ja myös teet sen. Tuloksen kerrot sitten 
kaikille yrityksen työntekijöille. Olet muuttunut logistiikkavastaa-
vasta liiketoiminnan kehittäjäksi.
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SAAT NE PÄÄTÖKSET, JOTKA ANSAITSET

Joskus voi tuntua vaikealta muotoilla messujen tulos sanoin ja luvuin. 
Sillä on kuitenkin ratkaiseva merkitys, koska ellet voi osoittaa esimiehil-
lesi messuille osallistumisen merkitystä, miten voit odottaa heidän teke-
vän oikeita päätöksiä tulevien messupanostusten suhteen? On helppo 
syyttää osaamattomia esimiehiä, mutta yksinkertainen totuus on se, että 
saat ne päätökset, jotka ansaitset.

Vuosisatojen aikana näytteilleasettajien tavoitteet messuille osallistu-
misen suhteen ovat vaihdelleet, ja näin ollen myös arvioinnit. Entisajan 
markkinapaikoilla näytteilleasettajien tavoitteena oli puhdas suora-
myynti (tai tavaranvaihto). Kyseessä olivat siis pelkästään aktiviteettita-
voitteet. Tulot voitiin laskea heti markkinoiden sulkeutumisen jälkeen 
ja nähdä, oliko osallistuminen ollut kannattava. Aktiviteettitavoitteet on 
helppo arvioida, ja tämän vuoksi tuloksesta oltiin erittäin hyvin perillä. 

Sitä mukaa, kun kauppapaikat korvaantuivat esittelymessuilla, kom-
munikaatiotavoitteista tuli yhä tärkeämpiä. Messuille osallistuttiin sano-
man levittämiseksi. Koska kommunikaatiotavoitteita on vaikeampi arvi-
oida, moni näytteilleasettaja kadotti selvyyden messujen vaikutuksesta, ja 
myytti messuille osallistumiseen liittyvän arvioinnin mahdottomuudesta 
alkoi levitä.

Nykyään edellytykset ovat huomattavasti muuttuneet. Markkinoin-
tiviestintä ei enää ole amatöörien pelikenttä. Yritysjohto edellyttää 
messuista vastaavilta paljon parempaa osoitusta messujen vaikutuksesta 
ja jatkuvaa kehittymistä. Laadi tämän vuoksi arviointimalli, jonka yri-
tyksen korkein johto tuntee, koska kyseessä on strategiaan liittyvä asia, 
jonka on oltava pitkäjänteinen. Anna johdon olla mukana päättämässä, 
mitä tulevia avainlukuja mitataan messuille osallistumisen arvioimiseksi. 
Ympyrä on sulkeutunut, ja entisaikojen kauppamiesten tavoin myös 
nykyiset näytteilleasettajat haluavat olla täysin selvillä asioista.
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KLASSIKKO. Näytteilleasettaja ei ole milloinkaan tehnyt laskelmia 
siitä, mitä messuille osallistuminen tuottaa. Messujen vaikutusta ei 
ole yritetty mitata, koska on ajateltu, ettei se ole mahdollista. Sen 
sijaan kustannukset tiedetään täysin. Jos johdon jonakin vuonna 
täytyy leikata budjetteja, markkinointiviestinnän suhteen päätös on 
helppo. Suuret kustannukset, muttei lainkaan tuottoa – jätetään mes-
sut tänä vuonna väliin.

LÄHDE AINA TAVOITTEISTA

Messujen vaikutus on siis erittäin hyvin mitattavissa, mutta sitä varten 
vaaditaan mitattavissa olevien tavoitteiden asettamista ennen messuja. 
Jos olet asettanut aktiviteettitavoitteita, on helppo laskea, miten paljon 
aktiviteettia on saatu aikaiseksi (esimerkkeinä jätetyt tarjoukset ja suora-
myynti). Viestintätavoitteiden arviointi on vaikeampaa, mutta kävijöitä 
haastattelemalla voit selvittää, miten hyvin olette onnistuneet. Tavoit-
teista riippumatta arvioinnin tarkoitus on sama:

1. Osoittaa, miten hyvin olette onnistuneet saavuttamaan asetetut 
tavoitteet.

2. Osoittaa, mitä seuraavilla messuilla voidaan tehdä paremmin.

TAVOITTEIDEN TÄYTTÄMINEN (1)

Messuille osallistumisen on, kaikkien muiden markkinointipanostusten 
tavoin, oltava kannattava sijoitus. Tuloksen mittaamiseen on monia 
eri menetelmiä, mutta yksi useimmin käyttämistämme on malli, jossa 
mitataan avainluku ROI (Return On Investment – sijoitetun pääoman 
tuotto). ROI lasketaan mallissa yksinkertaisen periaatteen mukaisesti: 
Kaikelle messuille osallistumisen myötä saavutetulle voidaan asettaa 
arvo. Vaikkei sinulla olisi tietoa lopullisista, messuilla saaduista kontak-
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teista aiheutuvista tuloista, voit asettaa arvon kontakteille, koulutuspa-
nostuksille, aktiviteeteille ja muille tavoitteille, jotka arvioit saavutta-
vanne messuilla. Jos esimerkiksi voisit ostaa myönteisen lehtiartikkelin 
Helsingin Sanomiin, mitä olisit valmis maksamaan siitä? Vain arvoon 
liittyviä asioita käsittelemällä saadaan aikaiseksi kiinnostavia sisäisiä kes-
kusteluja. Me kutsumme tätä Maksuhalukkuuden periaatteeksi. Avainluku 
ROI saadaan jakamalla tulot kustannuksilla.

Esimerkkejä:

1. Teillä on tavoitteena jättää messujen aikana vähintään 40 tarjous-
ta, joista kunkin arvo on 80 000 euroa. Tavoite ylitetään, ja saat-
tekin jätettyä 50 tarjousta. Tiedät, että tavallisesti 10 prosenttia 
jätetyistä tarjouksista johtaa kauppoihin, mikä tarkoittaa sitä, että 
50 jätetystä tarjouksesta luultavasti viisi johtaa kauppoihin. Voit-
tomarginaali kauppaa kohden on 30 prosenttia, mikä tarkoittaa, 
että 80 000 euron kaupasta jää 24 000 euroa voittoa. Viisi kaup-
paa, joista kustakin saa 24 000 euroa voittoa, tarkoittaa 120 000 
euron tuloja.

2. Tavoitteenne on, että määrittelemässänne lehdistössä kirjoitetaan 
vähintään viisi myönteistä artikkelia. Myös tässä tavoite ylittyy, 
ja myönteisiä artikkeleita tuleekin 10. Jos olisitte voineet ”ostaa” 
näistä lehdistä myönteisen artikkelin, olisitte olleet valmiita mak-
samaan 2 000 euroa artikkelia kohden. 10 artikkelin arvo on näin 
ollen 20 000 euroa.

3. Kolmannessa esimerkissä on sama periaate kuin lehtiartikkeleita 
koskevassa esimerkissä, mutta nyt on kyseessä asiakassuhteiden 
hoito. Mikä on olemassa olevan asiakkaan tapaamisen arvo? Alla 
olevassa esimerkissä fiktiiviseksi arvoksi on asetettu 200 euroa 
messuilla tapahtuvaa tapaamista kohden.
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TAVOITTEIDEN TÄYTTÄMINEN

Tavoite Tulos ROI-arvo

40 tarjousta,  
arvo väh. 50 000 
€/kpl

50 tarjousta  
à 80 000 €/kpl

5 kpl • 24 000 € = 
120 000 €
(Tavallisesti 10 prosenttia 
annetuista tarjouksista 
johtaa kauppoihin. 
Voittomarginaali tarjousta 
kohden on 30 prosenttia.)

5 myönteistä 
artikkelia 
määritetyssä 
lehdistössä

10 artikkelia 10 kpl • 2 000 € = 20 000 €
(Maksuhalukkuus artikkelia 
kohden on 2 000 €)

Vähintään 
500  nykyisen 
 asiakkaan 
tapaaminen

400 tapaamista 400 kpl • 200 €= 80 000 €
(Maksuhalukkuus kontaktia 
kohden on 200 €)

TULOT YHTEENSÄ 220 000 €

KUSTANNUKSET 
YHTEENSÄ 
(tilityksestä)

110 000 €

ROI (220 000 €/110 000 €) 2.0

ROI:N KEHITTÄMISMAHDOLLISUUDET (2)

Koripallolegenda Michael Jordan on sanonut, ettei ole mitään merkitystä 
sillä, jos menee hyvin, ellei tiedä, miksi menee hyvin. Voit kehittyä vasta, 
kun tiedät, mitä teet oikein. Tämä koskee myös messujen arviointia. Sen 
ymmärtämistä, mikä vaikuttaa ROI:hin. Sen tietämistä, mitä ei tule muut-
taa ja mitä voidaan kehittää. Saadaksesi oikeat vastaukset selville sinun 
pitää järjestelmällisesti käydä läpi tärkeimmät osat messuille osallistumi-
seen liittyen – messuosasto, kutsut, henkilökunta, jälkihoito ja niin edelleen.
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Kun kaikki käydään järjestelmällisesti läpi, on pienempi vaara unoh-
taa jokin mahdollinen kehitysalue. Haastattele mielellään sekä henkilö-
kuntaa että asiakkaita. Huomaa, että jokainen ajateltavissa oleva kehitys-
alue koostuu eri osa-alueista. Esimerkiksi kutsutulokseen vaikuttaa se, 
keitä olette kutsuneet paikalle, tarjouksen muotoilu ja se, milloin kutsu 
on esitetty. Samalla tavoin messuosastoon vaikuttavat esimerkiksi koko, 
sijainti, muotoilu, sisustus, aktiviteetit ja niin edelleen. Oman panostuk-
sen lisäksi tulokseen voivat vaikuttaa myös itse messut sekä kilpailijoiden 
toimenpiteet. Tuliko messuille arvioimasi määrä kohderyhmänne edus-
tajia, ja miten kilpailijanne toimivat?

Älä myöskään unohda tarkastella omaa tuotettanne kriittisesti. Kes-
tääkö se markkinoilla, tai odotammeko messujen johtavan johonkin, 
mikä ei ole mahdollista? Kaikesta vaivannäöstä huolimatta kaikkea ei 
kuitenkaan voi mitata lukuina. Joskus pitää luottaa vaistoon, mutta mitä 
enemmän taustatietoa on, sitä paremmin vaisto toimii.

ROI:N KEHITYSMAHDOLLISUUDET

Tärkeimmät syyt positiiviseen messutulokseen

1. Kutsukampanjamme oli menestys. 23 prosenttia kutsutuista saapui 
osastollemme.

2. Kick-off-tilaisuus antoi todellisen energiapotkun koko henkilökunnalle. 
Energiataso oli paljon korkeampi kuin kilpailijoilla. 80 prosenttia mes-
suosastollamme käyneistä tuli sinne henkilökuntamme houkuttelemana. 

3. Osastolla hyvin tehdyn kontaktien keruun ansiosta saatoimme aloittaa 
jälkityöt heti messujen jälkeen. Kolme päivää messujen jälkeen olimme 
ottaneet yhteyttä kaikkiin, joihin olimme luvanneet olla yhteydessä.

Muistettavaa seuraavaksi kerraksi

1. Varaa kick-off-tilaisuus hyvissä ajoin, jotta kaikilla on mahdollisuus olla 
mukana.

2. Vähemmän, mutta suurempia kuvapintoja messuosastolle.
3. Enemmän teknistä henkilökuntaa osastolle.
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MESSURAPORTTI

Kun arviointi on valmis, tulos on aika kertoa sisäisesti. Jotta saat toi-
meksiannon ja resurssit myös tuleville messuille osallistumiseen sekä 
osallistumisten kehittämiseen, on tärkeää, että kaikki yrityksessä päät-
tävässä asemassa olevat ja muut asianosaiset saavat tietoa messujen ja 
sinun työsi merkityksestä yritykselle. Yksi keino on, jokaisten messujen 
jälkeen kirjoitettavan raportin lisäksi, kirjoittaa myös vuosiraportti. Siinä 
mainitaan tärkeimmät tulokset ja kokemukset niiltä messuilta, joille on 
osallistuttu kyseisen vuoden aikana. Raportista tulee ohjausväline, ja se 
myös lisää ymmärrystä työtänne kohtaan. Sen ansiosta saat toivottavasti 
johdon luoton ja siunauksen työllesi. Paitsi että raportti lisää ymmärrystä 
ja kiinnostusta messupanostuksia kohtaan, se voi myös parantaa neuvot-
teluasemaasi seuraavissa palkkaneuvotteluissa. Olet osoittanut oman ja 
työntekijöidesi merkityksen yritykselle.

KOLME KÄYTÄNNÖLLISTÄ VINKKIÄ

1. Aloita heti. Älä jätä arviointia odottamaan. Aloita arviointi heti ja 
kehitä sitä vähitellen.

2. Käytä arviointia messutietoisuuden lisäämiseen. Erota toisistaan tulos 
ja se, miten voitte kehittyä näytteilleasettajina. Kysy henkilökun-
nalta ja asiakkailta heidän kokemuksistaan. Näin saat arvokkaita 
vinkkejä kehitysmahdollisuuksista.

3. Ole avoin. Kerro henkilökunnalle selkeästi, kuinka arviointi tulee 
tapahtumaan. Tällä tavoin saat ohjailtua sitä, mihin henkilökunta 
keskittyy. He keskittyvät mitattaviin asioihin. Jaa tulokset sisäi-
sesti.
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KESKUSTELKAA

• Mitä oikeastaan tiedämme messutuloksistamme?
• Mitä mieltä yrityksen johtoon kuuluvat ovat messuista, ja mihin 

heidän mielipiteensä perustuvat?
• Pidetäänkö meitä messuvastaavia yrityksen sisällä logistikkoina 

vai liiketoiminnan kehittäjinä?

HARJOITUS 13

Maksuhalukkuuden periaate

Keskustelkaa erilaisista tavoitteista ja asettakaa niille arvo maksuhaluk-
kuuden periaatteen mukaisesti. Antakaa arvo asiakaskontakteille, tar-
jouskyselyille, lehtiartikkeleille ja niin edelleen.
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Nyt mennään!
”If you can´t explain something simply, you don´t really unders-
tand it.”

BILL GATES

MESSUÄLY

Messuille osallistuminen koostuu monesta eri komponentista, ja 
tulos on todella hyvä vain, jos ne toimivat hyvin yhdessä ja vahvis-
tavat toisiaan. Jos annat messuilla saadun kokemuksen vaikuttaa 
kehittävästi seuraavaan osallistumiseenne, messuälynne kehittyy ja 
teistä tulee jokaisella messukerralla astetta parempia.
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Tämän kirjan yleisenä teemana on se, ettei messuille osallistumista var-
ten ole olemassa mitään vakiomallia. Sen sijaan kyseessä on luova pro-
sessi, jossa voi koko ajan vaikuttaa, tehdä muutoksia ja käyttää hyväkseen 
odottamattomia mahdollisuuksia. Jos toimit messuvastaavana, olet vas-
tuussa aktiviteeteista, jotka voivat olla ratkaisevia yrityksenne kehityk-
sen kannalta. Vastuu on kova, ja tunnet ehkä monesti sekä turhautumista 
että ahdistusta. Työhön kuuluu kuitenkin myös positiivisia tunteita, 
kuten innostusta ja tyytyväisyyttä. Yhdessä nämä kaikki tunteet luovat 
kehittävän prosessin, joka – jos vain annat sen tapahtua – tekee teistä 
messujen voittajan. Voittajan, jonka budjetti on harkittu, ROI korkea ja 
aktiivisuus suuri. Vuokraamanne neliömetrit on muutettu kannattavaksi 
kohtaamispaikaksi.

Kohderyhmään kuuluvat
yritykset, jotka eivät osallistu messuille

Alisuoriutuva
näytteilleasettaja

Keskinkertainen
näytteilleasettaja

Huippu-
näytteil-

leasettaja

Skeptisyys messuja kohtaan

Harkittu budjetti
Korkea ROI ja suuri aktiivisuus
Uskollinen näytteilleasettaja

Matala ROI
Pieni tyytyväisyys
Ei-uskollinen näytteilleasettaja

Suurin osa budjetista kuluu keskinkertaiseen messuosastoon
Keskinkertainen ROI
Keskinkertainen tyytyväisyys
Keskimääräisesti uskollinen näytteilleasettaja

Messuskeptikosta huippunäytteilleasettajaksi.
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IT’S WHAT YOU DO IN THE DARK  
THAT PUTS YOU IN THE LIGHT

Riossa järjestettyjen vuoden 2016 kesäolympialaisten yhteydessä esite-
tyssä mainosfilmissä uimaritähti Michael Phelbs toimi urheiluvaateyritys 
Under Armourin keulakuvana. Kyseisessä puolitoista minuuttia kestä-
neessä filmissä katsojat näkivät Phelbsin lukemattomissa harjoituksissa 
ennen olympialaisia. Filmin sanomana oli ”It’s what you do in the dark that 
puts you in the light.” Sama koskee messuille osallistumista ja kalamark-
kinoiden tekemistä maailmankuuluiksi. Ellei valmistaudu, vaan menee 
vain esittelemään tuotteita, tulee harvoin menestystä. Sen sijaan vaa-
ditaan – kuten Michael Phelbsin kohdalla – monia harjoitustunteja. Ne 
näytteilleasettajat, jotka ovat ymmärtäneet tämän ja ovat lisäksi jaksaneet 
tehdä sen, saavat messujen avauduttua ansaitun paikkansa valokeilassa.

ILOISET KÄVIJÄT

Olemme kertoneet myös tarinan seattlelaisista Pike Place Fish Market 
-kalamarkkinoista ja kyseisen paikan matkasta maailmankuuluisuuteen. 
Salaisuutena oli saada kävijät poistumaan markkinoilta hymy huulillaan. 
Vaikein tie ei aina ole paras. Ja ehkä asia on yhtä yksinkertainen myös 
teidän osallistuessanne messuille. Kaikista valmisteluista huolimatta 
menestyksen salaisuus on hankkia tyytyväisiä kävijöitä, jotka lähtevät 
osastoltanne hymy huulillaan.
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TESTI: OLETKO MESSUGURU?

Kirjan alussa sait tehdä testin selvittääksesi, miten suuri messuguru olit. 
Testissä oli joitakin väittämiä, joiden paikkansapitävyyden sait arvioida. 
Nyt on aika tehdä testi uudelleen ja katsoa, onko tuloksesi muuttunut. 
Ota tavaksi tehdä testi joka vuosi saadaksesi selville, missä kohdassa olet 
matkallasi messuguruksi.

1. Yrityksellämme on selkeä messustrategia, jonka kaikki asianosai-
set tuntevat ja johon he kaikki uskovat.

2. Esimieheni ymmärtävät messujen merkityksen.

3. Messubudjetteja laadittaessa lähdetään aina tavoitteista ja tarpeis-
ta.

4. Messuille osallistumiseemme liittyy aina selkeä punainen lanka. 
Kutsuista jälkihoitoon asti.

5. Työntekijät työskentelevät messuosastolla mielellään ja tekevät 
sen erittäin hyvin.

6. Kävijät kehuvat usein, että erotumme kilpailijoista.

7. Mittaamme aina jokaisten messujen tehon jälkikäteen ja mietim-
me, mitä voimme tehdä paremmin seuraavalla kerralla.

8. Odotan jo pääseväni valmistautumaan seuraavia messuja varten.

Onnea matkaan!
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Alaviitteet
1 Vuonna 1887 Jack Daniel toi markkinoille ”No 7” -viskinsä, mutta suuri 

läpimurto tuli vasta, kun hän esitteli viskiään vuoden 1904 maailman-
näyttelyssä St Louisissa. Jack Daniel voitti kultamitalin maailman par-
haasta viskistä, ja loppu on historiaa.

2 Toinen esimerkki on Bertil Torekullin kirja Historien om Ikea (suom. 
Ikean tarina), jossa Ingvar Kamprad kertoo käynnistään Milanon mes-
suilla ja siitä, miten valtava vaikutus niillä oli häneen ja tulevaan Ikeaan. 
”Koin eräänlaisen heräämisen ideatasolla käydessäni Milanon messuilla 
ja tavatessani suuren mattotoimittajan.” Messukäynnin yhteydessä 
Kamprad sai tutustua tavallisiin italialaisiin asuntoihin, työläisten ja 
virkamiesten koteihin. Hän hämmästyi näkemästään. Kontrasti mes-
suilla näkyneen eleganssin ja kodeissa olleiden tummien ja raskaiden 
huonekalujen välillä synnytti filosofian ”demokraattisesta muotoilusta”. 
Tämän filosofian mukaisesti huonekalun on oltava paitsi tyylikäs myös 
massatuotantoon sopiva.

3 Vuonna 1909 tehtailija Gustaf Ahlgren kävi messuilla Leipzigissa. 
Ahlgren omisti teknillisen tehtaan ja meni messuille tutustuakseen 
tekniseen kehitykseen. Sen sijaan hän tutustui arabikumista, mentolista 
ja lakritsista valmistettuun pastilliin. Messujen jälkeen Gustaf Ahlgren 
matkusti kotiin Gävleen ja alkoi myydä maahantuotuja ”rintatabletteja 
nielun desinfiointia varten”. Jo muutaman vuoden kuluttua tämä pieni 
pastilli tunnettiin koko maassa, ja vielä siitä muutaman vuoden kuluttua 
myös muissa Pohjoismaissa, Saksassa ja Venäjällä. Tämä niin nopeasti 
maailmankuuluisuuteen noussut tabletti on nimeltään Läkerol.
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4 Vuonna 1851 Lontoon maailmannäyttelyn yhteydessä englantilainen 
Thomas Cook käytti hyväkseen sitä, että runsaat 6 miljoonaa kävijää eri 
puolilta maailmaa oli aikeissa matkustaa näyttelyyn. Thomas Cook keksi 
siitä uuden liikeidean. Rautatieliikenteen kehittyminen oli mahdollista-
nut suuren yleisövirtauksen Lontooseen, ja Cook alkoi järjestää ”char-
ter-matkoja” näyttelyyn. Yhteensä 165 000 kävijää matkusti Cookin 
yrityksen välityksellä, ja uusi kansanomaisempi matkailu alkoi kehittyä. 
Thomas Cookin matkatoimistosta tuli nopeasti maailmanlaajuinen yri-
tys.

5 Kirjassa Handelsmännen (suom. Kauppamiehet) kerrotaan, että Hennes 
& Mauritzin perustaja Erling Persson kävi säännöllisesti messuilla: ”Jo 
vuonna 1949 Erling Persson oli käynyt uusilla Idego-naistenmuotimes-
suilla Düsseldorfissa, jossa hän sai aistia tuulahduksen siitä, mitä oli 
meneillään ja pystyi solmimaan suoria kontakteja tavarantoimittajien 
kanssa.” Toisessa kohdassa kirjaa Bo Pettersson jatkaa: ”Kuten olemme 
nähneet, ulkomaisten vaatteiden vaikutus oli alusta alkaen suuri Hennes 
& Mauritzissa. Osittain tämä johtui runsaasta tyylikkäiden ja kohtuu-
hintaisten muotivaatteiden valikoimasta – johon Erling Persson saattoi 
omin silmin tutustua saksalaisilla messuilla, joilla hän oli alkanut käydä.”

6 Ruotsalaisen Expedition Robinson -seikkailuohjelman idean loi alun perin 
Charlie Parsons – itsepäinen ja hieman omaperäinen toimittaja, joka oli 
perustanut Planet 24 -tuotantoyhtiön yhdessä sir Bob Geldofin kanssa. 
Ohjelman ensimmäinen versio oli tehty jo vuonna 1988, mutta sitä oli 
vaikeaa myydä. Kun amerikkalainen ABC-tv-yhtiö oli kieltäytynyt ohjel-
maideasta vuonna 1996, saman vuoden lokakuussa Cannesin tv-mes-
suilta vuokrattiin osasto. Esiteltävänä oli vain 50 sekunnin pituinen tun-
nelmallinen videofilmi. Messuosastolla kävi ruotsalaisessa Strix-yhtiössä 
työskentelevä Annika Bråkenhielm. Nähtyään puolet filmistä hän oli 
päättänyt ostaa ohjelmaidean, ja kaupat tehtiin saman tien. Jälkeenpäin 
hän on kertonut, että päätökseen meni 30 sekuntia. Hän sai 100 000 
kruunulla ohjelmaan kuuden kuukauden option kaikissa Pohjoismaissa. 
Maaliskuussa 1997 SVT maksoi runsaat 15 miljoonaa kruunua Expedition 
Robinsonin ensimmäisestä kaudesta. Loppu on tv-historiaa.
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7 Lelusuunnittelija Richard Steiff kävi katsomassa kiertävää amerikka-
laista sirkusta Saksassa lokakuussa 1902. Siellä hän näki esiintymässä 
ryhmän karhuja, joista hän sai idean uudeksi leikkikaluksi. Hän halusi 
valmistaa seisovan lelukarhun, jonka raajat olivat kiinni samalla lailla 
kuin nukella. Toki myös aiemmin oli tehty lelukarhuja, mutta ne kaikki 
seisoivat kaikilla neljällä jalalla. Steiffin karhu käveli pystyssä. Karhu esi-
teltiin keväällä 1903 suurilla leikkikalumessuilla Leipzigissa, mutta Steif-
fin suureksi pettymykseksi kukaan ei vaikuttanut olevan kiinnostunut 
siitä. Vasta, kun Steiff oli messujen lopussa purkamassa osastoaan, hänen 
luokseen tuli Hermann Berg – erään suuren newyorkilaisen tavaratalon 
sisäänostaja – ja tilasi 3 000 karhua. Tällä tavoin syntyi teddykarhu, joka 
aloitti matkansa kohti kansainvälistä menestystä. Nimi Teddy syntyi 
presidentti Rooseveltia kuvanneen satiiripiirroksen mukaan.

8 Ruotsissa määrätiedot tarkistaa Scandinavian Fair Control (SFC). Sak-
sankielisissä maissa sitä vastaa FKM. Kun ulkopuolinen taho tarkistaa 
messujen määrätiedot (kävijöiden, näytteilleasettajien ja neliömetrien 
määrän), ne ovat varmasti oikein ja lisäksi kansainvälisesti vertailukel-
poisia.



Vinkkejä ja neuvoja messuilla onnistumiseen
Messuille osallistuminen vaatii sekä aikaa että resursseja. 
Onnistuakseen messuilla, täytyy panostaa suunnitteluun ja 
varata riittavästi aikaa projektin toteuttamiseen. Pohjoismaisilla 
messuilla vuoden aikana tapahtuvasta noin 50 miljoonasta 
kohtaamisesta aivan liian moni jää hyödyntämättä. Tämän kirjan 
avulla voit toteuttaa onnistuneen messuosallistumisen ja vältyt 
viimehetken paniikilta. Saat inspiraatiota, vinkkejä ja esimerkkejä 
strategiasta tulosten loppuarviointiin sekä siihen, kuinka luodaan 
menestyksekkäitä ja kannattavia kohtaamisia.

”Mässguru”-kirjan ensimmäinen painos ilmestyi vuonna 2004. 
Kirja oli suuri menestys. Se on käännetty usealle kielelle ja sitä 
on myyty yli 40 000 kappaletta. Tässä uudessa painoksessa 
sisältö uudistettu ja päivitetty, mutta sen tarkoitus on sama 
kuin aiemmin: toimia työkaluna messuista vastaaville henkilöille 
yrityksissä ja organisaatioissa. Kirja perustuu sekä kirjoittajien 
omiin kokemuksiin että eri puolilta maailmaa peräisin olevasta 
ammattikirjallisuudesta, raporteista ja artikkeleista saatuihin 
tietoihin.

K
uva: Fleur Eng

lert
MIKAEL JANSSON on työskennellyt messujen ja 
niiden kehittämisen parissa 1980-luvulta lähtien, 
sekä järjestäjän että näytteilleasettajan näkökul-
masta. Hänellä on oma Fairlink-niminen yritys, joka 
on tehnyt yhteistyötä monien suurimpien ruotsa-
laisten messujen kanssa. Mikael on ahkera luen-
noitsija, ja hän on kirjoittanut aiheesta useita kir-
joja. MARIA JANSSON on monivuotinen kokemus 
strategisesta viestinnästä usealla eri alalla. Ammat-
tinsa myötä hän on saanut vankkaa kokemusta 
näytteilleasettamisesta messuilla ja näytteilleaset-
tajaa kohtaavien haasteiden selvittämisestä


