
 

 
 

 

 
 
Mega Outlet saa jatkoa Seinäjoella – keväällä luvassa isompi tapahtuma 
 

Koko perheen shoppailutapahtuma Mega Outlet järjestettiin viikonloppuna Seinäjoella ensimmäisen 
kerran. Tampereella vuosi vuodelta suosiota kasvattanut tapahtuma otettiin innokkaasti vastaan 
myös uudessa paikassa. Mega Outlet toi kahden päivän aikana yli 8300 kävijää Seinäjoki Areenan 
uuteen B-halliin. Yrityksiä oli mukana lähes 50. Seuraavana viikonloppuna 2.–3.12. Mega Outlet 
toteutetaan yhdessä Keräily-messujen kanssa Tampereen Messu- ja Urheilukeskuksen 
TähtiAreenalla. Tampereen Messujen tapahtumatoimisto Finland Events järjestää Mega Outletit ensi 
keväänä sekä Tampereella että Seinäjoella. Molempiin tapahtumiin saadaan silloin laajasti mukaan 
myös polkupyörät ja pyöräilytarvikkeet. Kaikkiin tapahtumiin on maksuton sisäänpääsy. 
 

– Mega Outlet onnistui Seinäjoella hyvin ja niin kävijät kuin yrittäjätkin ottivat uuden tapahtuman positiivisesti 
vastaan. Yritykset tekivät tapahtumassa mukavasti kauppaa ja lauantaina oli varsin vilkasta, sillä kävijöistä 
lähes 6000 tutustui tapahtumaan silloin. Seinäjoki Areenan uusi halli sopi erinomaisesti tällaisen 
shoppailutapahtuman järjestämiseen, joten on kiva tuoda tämä tapahtuma samoihin tiloihin myös keväällä. 
Silloin tapahtuman sisältö laajenee sekä Tampereella että Seinäjoella, sillä saamme tarjontaan mukaan 
polkupyörät. Ensi viikonloppuna kannattaa tulla shoppailemaan edullisia joululahjoja Tampereen Mega 
Outletiin, sanoo Finland Eventsin tapahtumapäällikkö Hannele Nuotio.  
 

Tommi Ranta-aho: Lakeus Sport tuo kevään Mega Outlet -tapahtumiin isot määrät polkupyöriä 
 

Seinäjoen Mega Outletissa oli lähes 50 yritystä myymässä tuotteitaan ja palveluitaan. Paikallisista toimijoista 
oli mukana muun muassa urheilun ja vapaa-ajan liike Lakeus Sport, joka osallistuu ensi kevään Mega Outlet 
-tapahtumiin laajalla kokonaisuudella sekä Seinäjoella että Tampereella. 
 

– Seinäjoen Mega Outlet oli todella onnistunut uusi tapahtuma ja tällaiselle ostosviikonlopulle riittää varmasti 
tällä seudulla kysyntää jatkossakin. Olemme ehdottomasti mukana myös ensi keväänä ja silloin 
osallistumme Seinäjoen lisäksi Tampereen Mega Outletiin. Nyt meillä oli myynnissä edullisesti urheilu- ja 
ulkoiluvaatteita sekä asusteita ja ulkoilukenkiä koko perheelle. Outlet-hintaiset tuotteet kävivät kaupaksi 
oikein hyvin. Kevään tapahtumiin tuomme urheilu- ja ulkoiluvaatteiden, asusteiden ja kenkien lisäksi valtavat 
valikoimat polkupyöriä ja polkupyörätarvikkeita kaikilta huippumerkeiltä. Sähköpyörien myynti kasvaa myös 
hurjaa vauhtia ja olemme varautuneet tähän kysyntään hyvissä ajoin, joten tuomme myyntiin muiden pyörien 
ohella sähköpyörät. Kevään Mega Outletit tarjoavat meille loistavan mahdollisuuden tuoda laajat 
pyörävalikoimamme näyttävästi esille molemmissa kaupungeissa ja tapahtumien yhteyteen voimme 
toteuttaa kunnon koeajoradat. Luvassa on ennennäkemättömän laajat pyörävalikoimat edulliseen hintaan, 
kertoo Lakeus Sportin yrittäjä Tommi Ranta-aho. 
 

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

Mega Outleteissa 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.  
 

Tampereella Mega Outlet järjestetään ensi viikonloppuna 2.–3.12. ja siellä tapahtuma pidetään jo 
seitsemännen kerran. 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.  
 

Mega Outlet Tampere ja Keräily 2.–3.12.2017. Tapahtumat ovat avoinna lauantaina klo 10–17 ja sunnuntaina  klo 10–16. 
Ilmainen sisäänpääsy. Tampereen Messut Oy:n tapahtumayksikkö Finland Events on järjestänyt Mega Outletin 
Tampereella vuodesta 2014 lähtien. Viime keväänä Tampereen tapahtumassa oli 8657 kävijää. 
 

Lisätiedot: www.tampereoutlet.fi, www.seinajokioutlet.fi 

#MegaOutlet, Instagram: finlandevents, tahtiareena, Twitter: @finland_e vents, @TahtiAreena 
Facebook: facebook.com/tamperemegaoutlet, Facebook: facebook.com/megaoutletseinajoki 
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