
  

 

 

 

SUN Radio ja Tampereen Messut Oy luovat uudenlaisen mediakokonaisuuden 
 

Lokakuussa 2013 Tampereen Messu- ja Urheilukeskuksessa kuullaan ensimmäistä kertaa myös tilaisuuteen 
räätälöity äänimaisema, kun SUN Radio ja Tampereen Messut Oy aloittavat uudenlaisen yhteistyön. SUN 
Radio on kasvanut radioyhtiöstä monipuoliseksi audiotuottajaksi mm. suomalaisissa kauppakeskuksissa. 
Nyt tämä tuotteistus laajenee myös Tampereen Messu- ja Urheilukeskukseen. Yhteistyö pilotoidaan uuden 
kotona viihtymisen messutapahtuman KotiVision yhteydessä 4.–6.10.2013. 
 

”Toimintafilosofiamme on, että missä on ihmisiä ja kaiuttimia, se on media. Äänimainonta 
yleisötilaisuuksissa on todistetusti toimivaa ja tuo lisäarvoa kuulijalle ja mainostajalle, yhdessä radion 
kanssa se tarjoaa vaikuttavan kokonaisuuden näytteilleasettajalle ja messujärjestäjälle”, luonnehtii uutta 
avausta SUN Radion toimitusjohtaja Otto Linna. 
 

Tampereen Messut Oy innostui SUN Radion ehdotuksesta kokeilla uudenlaista yhteistyötä. Messujärjestäjä 
toivoo yhteistyön tuovan uusia mahdollisuuksia ja vaihtoehtoja näytteilleasettajien messumarkkinointiin.  
 

"Messut ovat interaktiivinen ja luova media. Messut mahdollistavat kaikille aisteille elämyksiä ja 
osallistumista kannattaa aina ajatella laajasti. Yhdeksän kymmenestä näytteilleasettajasta kertoo kuitenkin 
myynnin olevan yksi messutavoite, oli sitten kyse uusmyynnistä, lisämyynnistä tai vaikka myyntiprosessin 
nopeuttamisesta. Äänimainonta lisää myyntiä, tapahtuu se sitten ennen messuja, messuilla tai sen jälkeen. 
Uusi yhteinen tuotteemme pilotoidaan tulevilla KotiVisio-messuilla ja messujen markkinoinnin yhteydessä. 
Jatkosta päättävät asiakkaamme eli messujemme näytteilleasettajat", kertoo Tampereen Messut Oy:n 
markkinointipäällikkö Jouni Aalto. 
 

Yhteistyön myötä näytteilleasettajille paketoidaan käyttöön radiomainontaa, messumainontaa ja 
mahdollisuus kauppakeskusmainontaan Pirkanmaan alueella. Kyseinen tuote on Suomessa ainutlaatuinen 
ja nostaa tietyt messut sekä niiden sisällöt erityiseen valokeilaan Pirkanmaan alueella. 
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Tampereen Messut Oy, www.tampereenmessut.fi, www.kotivisiomessut.fi 
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SUN on Pohjois-Satakunnan Viestintä Oy:n Radio. Yhtiö on perustettu 1983 ja sen ensimmäinen kaupallinen radio, Radio 
Satahäme, aloitti toimintansa ensimmäisten kaupallisten joukossa 1985. Yhtiön pääomistajat ovat: Ikaalinen Oy, Pirkanmaan 
Lehtitalo -konserni, IPP Oy ja Leppäkosken Sähkö. Kaupallisen radiotoiminnan lisäksi Yhtiö operoi sisäisiä äänimaailmoja 
Kauppakeskus Elossa Ylöjärvellä ja Liikekaupunki Ideaparkissa Lempäälässä. SUN on osakkaana JPC-Studiot Oy:ssä, joka on 
Pohjoismaiden johtava äänimaailmojen tuottaja kauppakeskuksille ja SUN Helsinki -radion omistaja. 
 

Tampereen Messut Oy on Suomen merkittävimpiin kuuluva messuyhtiö, joka järjestää Tampereella vuosittain kymmeniä 
korkeatasoisia ammattimessuja ja kiinnostavia kuluttajamessuja. Tampereen Messut -konsernin muodostavat Tampereen Messut 
Oy, Tampereen Kokouspalvelu sekä tytäryhtiöt Finland Events Oy, Finland Restaurants Oy – Finnresta ja Tavicon Oy. Konsernin 
liikevaihto vuonna 2012 oli 9,8 miljoonaa euroa ja liikevoitto 1,2 miljoonaa euroa.  
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