


Turun ruoka- & viinimessut

13 vuotta

ruokaelämysjuhlaa
• Täysin uusittu kokonaisuus 2016 onnistui yli odotusten

• Kävijämäärän kasvu 17 %

• Tuhansia hyvän ruuan ystäviä – kuluttajia ja ammattilaisia

• Lähes 24 000 ostovoimaista kuluttajaa Varsinais-

Suomesta

• Tapahtumassa vierailee kymmeniä toimittajia ja bloggaajia

• Loistava paikka tuotelanseerauksille ja makuelämyksille



Teema-alueet

Ruoka & viini

Lähiruoka

Osallistava

Ruokalava



Elämyksinä

ruoka ja juoma
• Kävijätutkimuksissa ylistetty Viini- ja ruoka-alue

- ruokatarjonnasta vastaavat Turun ja lähialueen 

korkeatasoiset ravintolat

- mukana lukuisia viinituottajia

- Pienpanimopiha ja katuruokaa

- 2017 uutuutena Kahvikatu



Messukävijöille koettavaa ja opittavaa

OSALLISTAVA KOKKIKOULU

Opi – tekemään täydelliset raviolit, paistamaan mehukas 

pihvi, kalan fileoinnin perusteet…

Koulutuksen laadun takaavat Turun alueen parhaat 

ruokakaupat

RUOKALAVA

Ruokalavalla ruokavuoden kiinnostavia esityksiä sekä 

julkkisvieraita kirjailijoista artisteihin.

Ruokalavaa isännöi Suomen johtavat keittiömestarit.

Mukana mm. Aki Wahlman ja Antti Vahtera



Chili, samppanja ja 

kirjallisuus sopivat

hyvin yhteen!
näytteilleasettajista pitää todennäköisenä 

osallistumista messuille uudelleen

näytteilleasettajista koki, että samanaikaisesti 

järjestettävä Turun kirjamessut oli hyvä asia

80 %

95 %



Osallistavien 

kokkikoulujen 

suosio yllätti ja 

palaute oli 

ylistävää

Kävijät toivoivat 

mukaan myös 

kattausideoita

Kävijämäärä lähes 

24 000

Ruoka- & 

viinimessut

lukuina

Maukas 

kokonaisuus

80 %
näytteilleasettajista aikoo 

osallistua messuille myös 

jatkossa



Keitä messuilla on?
NÄYTTEILLEASETTAJAT:

• Ruoka- ja herkkutuotteet

• Lähiruoka- ja luomutuotteet

• Katuruoka, ruokamatkat

• Keittokirjat, alan lehdet

• Keittiövälineet ja tarvikkeet

• Astiat, kattaus

• Keittiöt, koneet ja laitteet

• Ravintolat ja juhlapalvelut

• Viinit ja viinitarvikkeet

KÄVIJÄT:

• Ruuasta kiinnostuneet turkulaiset 

ja lähialueiden asukkaat

• Ruuan ammattilaiset

• Hyvän ruuan ja kirjojen ystävät

• Viiniharrastajat

• Median edustajat

• Kirjamessujen ammattilaiset ja 

kutsuvieraat



Kävijämäärä varmistellaan

näyttävällä mainonnalla

Verkkosivut
Verkko- & somemainonta

(blogit, fb, ja Instagram) Ulkomainonta

TapahtumamainontaRadiomainontaPrinttimainonta



Hinnoittelu:
Hintoihin lisätään alv. 24%

• rekisteröintimaksu 100 € / yritys 

• näyttelytila 95 € / m²

• kulmapaikkakorotus 10%

VIINIOSION HINNOITTELU

• Keskiosa: 1m mittaiset pöytäpaikat 450 € / m 
(sis. taso, kylmätila ja yrityksen logonäkyvyys keskiössä)

• Ulkokehä: näyttelytila 100 € /m²

• Ulkokehältä voi myös ostaa osaston, joka on auki molempiin suuntiin (sekä 

anniskelualueelle, että sen ulkopuolelle)

Kaikki viinialueella olevat osastot sisältävät lasit, lasien huollon, viinilipukkeiden myynnin, 

yhteisen vesipisteen ja varaston sekä 20 kpl ilmaisia kutsukortteja.

PIENPANIMOPIHAN MÖKKIOSASTOT 950 €
Hinta sis. Rekisteröintimaksun, näyttelyalan ja 3x2 m kokoisen mökin 


