
 

 
 

 

 
 
Mega Outlet valtaa viikonloppuna Seinäjoen ja ensi viikolla Tampereen 
 

Koko perheen shoppailutapahtuma Mega Outlet järjestetään tulevana viikonloppuna ensimmäistä 
kertaa Seinäjoella. Ilmaistapahtuma pidetään Seinäjoki Areenalla lauantaina 25.11. klo 10–17 ja 
sunnuntaina klo 10–16. Seuraavana viikonloppuna 2.–3.12. Mega Outlet toteutetaan tuttuun tapaan 
Tampereen Messu- ja Urheilukeskuksen TähtiAreenalla, jonne tapahtuma kokosi viime keväänä 
ennätykselliset 8657 asiakasta. Tampereella Mega Outletin yhteydessä pidetään myös suositut 
Keräily-messut. Kaikkiin tapahtumiin on maksuton sisäänpääsy. 
 

– Mega Outletin suosio on kasvanut Tampereella vuosi vuodelta ja sen myötä tapahtumaa on toivottu myös 
muualle Suomeen. Etenkin Pohjanmaan suunnalta saimme viestiä, että tällaiselle shoppailutapahtumalle 
olisi tilausta, minkä vuoksi päätimme toteuttaa Mega Outletin Tampereen lisäksi Seinäjoella. Toivottavasti 
saamme väen myös sillä seudulla innostumaan uudesta ostostapahtumasta, jossa on edullisia tuotteita koko 
perheelle ja ilmainen sisäänpääsy. Tampereella Mega Outlet saa viikon päästä seurakseen Keräily-messut, 
joten laaja kokonaisuus on luvassa, sanoo Finland Eventsin tapahtumapäällikkö Hannele Nuotio. 
 

Mega Outlet -tapahtumissa on myynnissä outlet-hintaisia tuotteita naisille, miehille ja lapsille. Valikoimissa on 
muun muassa vaatteita, koruja, kenkiä, laukkuja, muita asusteita, urheiluvaatteita ja -tarvikkeita sekä 
sisustustuotteita, kosmetiikkaa ja leluja. Tampereen tapahtumassa on ruokaa ja tarvikkeita myös lemmikeille.  
 

Yrittäjät odottavat innolla Seinäjoen Mega Outletia – luvassa edullisia löytöjä 
 

Seinäjoen Mega Outletissa on mukana 50 yritystä, joista 35 osallistuu myös Tampereen tapahtumaan. 
Molemmissa tapahtumissa nähdään muun muassa Cotton, Juunappa, Leather Heaven ja Popo Shoes. 
Yrittäjät ovat ottaneet Seinäjoen uuden shoppailutapahtuman innokkaasti vastaan. Seinäjoki Areenalle 
saapuu paikallisista yrittäjistä muun muassa Boutique S, Paulan Kenkä, Kultasepänliike Tulisalo sekä 
suosittu urheilun ja vapaa-ajan liike Lakeus Sport. 
 

– Tuomme uuteen Mega Outlet -tapahtumaan laajan valikoiman edullisia urheilu- ja ulkoiluvaatteita sekä 
asusteita ja ulkoilukenkiä koko perheelle. Tarjolla on tuotteita outlet-hinnoin, joten kannattaa todella tulla 
Seinäjoki Areenalle tekemään hyviä löytöjä,  sanoo Lakeus Sportin yrittäjä Tommi Ranta-aho. 
 

– Olemme mukana Seinäjoella ja Tampereella. Mega Outlet on osoittautunut erittäin hyväksi 
ostostapahtumaksi ja yrittäjälle juuri tällaiset tapahtumakonseptit ovat tehokkaita ja toimivia. Hienoa, että 
tämä tapahtuma laajenee, sanoo Popo Shoesin toimitusjohtaja Sakari Niskanen. 
 

Tampereen Mega Outletissa ja Keräilyssä noin sata yritystä – Muumit viihdyttävät lapsia 
 

Tampereella Mega Outlet järjestetään jo seitsemännen kerran. Joulukuun ensimmäisen viikonlopun 
tapahtumassa on 67 yritystä. Mukana ovat muun muassa Body Action, Férrer, Luhta, Tommy Hilfiger ja 
Wuf.fi. Lasten iloksi Tampereella esiintyy Muumit lauantaina klo 14 ja 16 sekä sunnuntaina klo 13 ja 15. 
Päivän ensimmäinen esitys on ”Muumilaakson terveiset” ja toinen esitys ”Muumien talviseikkailu”. 
 

Shoppailutapahtuman yhteydessä Tampereella pidetään suurta suosiota nauttivat Keräily-messut, jossa 
vanhoja aarteita ja keräilyesineitä on myymässä 30 näytteilleasettajaa. Molempiin tapahtumiin on ilmainen 
sisäänpääsy. Mega Outlet Tampere ja Keräily ovat avoinna 2.12. klo 10–17 ja 3.12. klo 10–16.    
 

Tampereen Messut Oy:n tapahtumayksikkö Finland Events on järjestänyt Mega Outletin Tampereella 
vuodesta 2014 lähtien. Yksipäiväisten tapahtumien kävijämäärät TähtiAreenalla: 3582 kävijää (syksy 2014), 
3598 kävijää (kevät 2015), 5076 kävijää (kevät 2016). Kaksipäiväisten tapahtumien kävijämäärät: 8354 
kävijää (syksy 2015), 7052 kävijää (syksy 2016), 8657 kävijää (kevät 2017).  
 

Seuraa somessa: #MegaOutlet 

Instagram: finlandevents, tahtiareena, Twitter: @finland_events, @TahtiAreena  
Seinäjoki: www.seinajokioutlet.fi, Facebook: facebook.com/tamperemegaoutlet 
Tampere: www.tampereoutlet.fi, Facebook: facebook.com/megaoutletseinajoki 
 

Finland Events / Tampereen Messut Oy, www.finlandevents.fi, www.tampereenmessut.fi  
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Tanja Järvensivu, tapahtuma- ja viestintäpäällikkö, p. 050 536 8133,  
tanja.jarvensivu(a)finlandevents.fi, @TanjaJarvensivu  
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