1.11.2019

Hyvä yrittäjä!
Olen iloinen saadessani kutsua Teidät ensi vuoden inspiroivimpaan DIY-tapahtumaan, Kässäfestareille
Kaapelitehtaalle Helsinkiin. Kässäfestarit 2020 on toista kertaa järjestettävä, uudenlainen, toiminnallinen
ja osallistava kädentaitotapahtuma. Sen ensisijaisena tarkoituksena on antaa kävijöille mahdollisuus itse
kokea käsillätekemisen riemua. Lisäksi tarkoituksena on tuottaa ideoita, inspiraatiota sekä hyvää oloa
käsillä tehden, ei niinkään myydä valmiita tuotteita vaan materiaaleja sekä tarvikkeita käsillätekijöille.

Tapahtuma on avoinna yleisölle
perjantaina 8.5.2020 klo 12 - 19 sekä
lauantaina 9.5.2020 klo 11 - 18.

Tapahtumapaikkana on Kaapelitehtaan Merikaapelihalli Helsingissä.
Lippujen hinnat ovat ovelta 10 € ja ennakkoon 9 €. Liput ennakkoon myy tiketti.fi
Paikan päällä on bloggaajien, yhteistyötahojen sekä näytteilleasettajien järjestämiä työpajoja, demoja
sekä tuote-esittelyjä – myyntiä unohtamatta. Te yrittäjät voitte varata myyntipaikan lisäksi tilaa työpajoille
ja itse tekemiselle tai esityksen/luennon lava-alueelle ja näin saada lisänäkyvyyttä sekä lisätä myyntiänne.
Kässäfestarit 2019 -tapahtumassa vieraili noin 1 800 ihmistä. Tapahtuma keräsi kiitosta toiminnallisuudellaan, ohjelmallisuudellaan sekä lämminhenkisyydellään. Kässäfestarit Facebook-sivu keräsi kevään aikana
parhaimmillaan liki 80 000 kontaktia, ja jokainen postaus 800 - 3 500 näkyvyyttä orgaanisilla julkaisuilla.
HINNASTO JA PAIKKAKOOT: (hintoihin lisätään alv. 24 %)
2 x 2 m = 168 €
2 x 3 m = 252 €
2 x 4 m = 336 €
3 x 3 m = 378 €
3 x 4 m = 504 €
3 x 5 m = 630 €
Isommista paikoista tarjous pyydettäessä.
Paikkavaraukset: https://www.kässäfestarit.fi/naytteilleasettajille
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Sähkön ilman pöytiä tai rakenteita. Pöytävuokraus on mahdollista järjestäjän kautta.
Markkinoinnin ja näkyvyyden Kässäfestarit Facebookissa sekä muissa sosiaalisen median kanavissa.
Nimen ja linkin kässäfestarit.fi -yrityslistaukseen. Isommat bannerit ja nettisivumainokset ovat maksullisia.
4 kpl näytteilleasettejalupia/festarirannekkeita.
2 kpl pääsylippuja arvontapalkinnoiksi omissa kanavissanne.

Paikkavarauksia otan vastaan heti. Ilmoittakaa tarvitsemanne neliömäärä sekä ideanne työpajasta tai
demosta. Ilmoittautumiset, yhteydenotot sekä lisäkysymykset osoitteeseen: mira@amalia.fi
Viime toukokuun tapahtumaan voit käydä tutustumassa Kässäfestareiden some-kanavissa.
Tule sinäkin toteuttamaan vuoden inspiroivinta kädentaitotapahtumaa!

Yhteistyöterveisin,
Mira Ekonen
Tapahtuman luova johtaja ja tuottaja
040 58 58 372

FB -> Kässäfestarit, IG #kassafestarit2020

