Tervetuloa aamukahvitilaisuuteen kuuntelemaan miten Mikkelin seudun yrityksiä veloituksetta
markkinoiva seutuhaku.fi -karttapalvelu sekä Hirvensalmella 4. - 13.7.2014 järjestettävä
Omakotitalonäyttely voivat edistää yrityksenne liiketoimintaa jo tulevan kesän aikana. Tulemalla
paikalle voit voittaa myös ilmaisen esittelijäpaikan Omakotitalonäyttelyyn, arvo jopa 500 euroa +
alv 24 %.
Aika: 23.5. Klo 8.00 – 10.00
Paikka: Kenkävero, Mikkeli, Pursialankatu 6, 50100 Mikkeli
Aikataulu
8:00 – 8:30 kahvit
8:30 Hae vauhtia liiketoimintaasi kesälle 2014



Seutuhaku.fi –palvelun hyödyt
Omakotitalonäyttely Hirvensalmella 4. -13.7.2015: Näin hyödynnät näyttelyn tuhansien
asiakkaiden asiakasvirran yrityksellesi.

10:00 tilaisuuden jälkeen lähtö kiinnostuneille Hirvensalmelle näyttelyalueelle (ajoaika Mikkelistä
25 min)
Paikalla olevien kesken arvotaan ilmainen näytteilleasettajapaikka 4. - 13.7.2014
Omakotitalonäyttelyyn Satulinnan tapahtuma-alueelle. Arvo jopa 500 euroa + alv 24 %!.
ILMOITTAUTUMINEN TARJOILUJEN VUOKSI 16.5. MENNESSÄ



Www-lomakkeella https://www.webropolsurveys.com/S/F70B3E757ED719D8.par
Soita Mimmi Pekuriselle puhelin 040 635 1175

Tilaisuuden järjestävät yhteistyössä Miset Oy (seutuhaku.fi),
Miktech Oy (Eastwood-ohjelma) ja Omakotitalonäyttelyn 2014 Hirvensalmi

SEUTUHAKU.FI -PALVELU
Seutuhaku on karttapohjainen hakemistopalvelu, josta löydät Mikkelin seudun vapaaajanasukkaiden, asukkaiden ja matkailijoiden kaipaamat palvelut yhdestä osoitteesta. Palvelu
toimii Mikkelin, Hirvensalmen, Kangasniemen, Juvan, Puumalan, Mäntyharjun ja Pertunmaan
alueilla. Palvelu on maksuton niin sieltä löytyville yrityksille kuin sitä käyttäville asiakkaillekin.
Lisätietoja: http://www.seutuhaku.fi

OMAKOTITALONÄYTTELY 4.-13.7.2014
Hirvensalmella järjestetään 3. -14.7.2014 Omakotitalonäyttely. Tapahtuman talonäyttelyalueella
näyttelyvieraat pääsevät tutustumaan vähintään seitsemään omakotitaloon, jonka lisäksi esillä on
tietyssä rakentamisen vaiheessa olevia taloja. Urmasrinteen talonäyttelyalue sijaitsee TV:sta tutun
”Vain Elämää” Satulinnan läheisyydessä. Satulinnan alue toimii tapahtuma- ja näytteilleasettajaalueena ja siellä järjestetään pysäköinnin lisäksi myös ruokailu ja näytteilleasettajien majoitus.
Tapahtumaan odotetaan 10000 – 15000 kävijää. Hirvensalmella ja ympäristökunnissa on yli 23000
lomamökkiä ja loma-asukkaiden lisäksi näyttelyvieraat tulevat n. 100 – 150 km säteeltä.
Yrityksille Omakotitalonäyttely tarjoaa useita vaihtoehtoja hyödyntää tuhansien näyttelyvieraiden
kävijävirtaa. Talokohteissa voidaan esitellä esim. yritysten kohteisiin tarjoamia tuotteita,
sisustuksia, pihatöitä tai rakennelmia. Satulinnan alueella rakennetaan näytteilleasettajapaikkoja,
johon yritykset voivat tuoda tuotteitaan nähtäville. Esille sopivat esim.






valmiit rakennelmat (saunat, puurakennukset, paljut, kesähuvilat, puuliiterit)
Kesä- ja varsinaisille asukkaille järjestettävät palvelut (talonmies, mökkitalkkari, siivous,
remontointi)
Koneet ja laitteet (mönkijät, metsuripalvelut, puunkorjaus, caravantuotteet)
Veneet, laiturit ja vesistöön liittyvät tuotteet
Tai mikä tahansa tuote tai palvelu, jonka kesäasukas tai näyttelyvieras voi hankkia
tulevaisuudessa.

Lisätietoja: http://www.omakotitalonayttely.fi/hirvensalmi

EASTWOOD-OHJELMA
Eastwood 2014 –ohjelma on puutuotealan ja puurakentamisen kasvu- ja kehitysohjelma, jonka
toiminta-alue on Itä-Suomi.
Lisätietoja: http://www.eastwood.fi

Ohjelmaa rahoittavat Euroopan unionin aluekehitysrahasto, kunnat ja yritykset.
EU-rahoituksen myöntänyt viranomainen on Etelä-Savon maakuntaliitto

