
 

 
 

 

 
 

Mega Outlet 2018 maaliskuussa Tampereella ja huhtikuussa Seinäjoella 
 

Mega Outlet -shoppailutapahtuma ja Keräily-messut toivat viikonloppuna 2.–3.12.2017 Tampereen 
TähtiAreenalle 8194 kävijää. Ilmaistapahtuma järjestettiin Tampereella tänä vuonna jo toistamiseen. 
Viikko sitten vastaava koko perheen ostostapahtuma pidettiin ensi kertaa myös Seinäjoella. Yleisön 
ja yrittäjien pyynnöstä Mega Outletit toteutetaan jälleen ensi keväänä ja yhä laajemmalla sisällöllä. 
Mega Outlet 2018 järjestetään Tampereen TähtiAreenalla 24.–25.3.2018 ja Seinäjoki Areenalla 14.–
15.4.2018. Tampereen Keräily-messut pidetään Supermessujen yhteydessä 20.–22.4.2018.     
   

– Mega Outletissa oli jälleen kiva tunnelma ja kävijät tekivät innolla jouluostoksia. Tarjolla oli tuotteita koko 
perheelle aina vaatteista, kengistä, laukuista, koruista ja muista asusteista sisustustuotteisiin, kosmetiikkaan, 
leluihin ja muihin löytöihin. Oli mukava saada tapahtumaan mukaan myös uusia yrityksiä, kuten Luhta, jonka 
osastolla näytti käyvän mukava vilske. Ohjelmallista sisältöä shoppailun lomaan toivat lapsia viihdyttäneet 
Muumit sekä sunnuntaina tapahtumassa poikennut joulupukki. Valmistaudumme jo innolla kevään Mega 
Outleteihin Tampereella ja Seinäjoella, sillä silloin saamme uutta sisältöä tapahtumiin muun muassa 
polkupyörien ja pyöräilytarvikkeiden osalta, sanoo Finland Eventsin tapahtumapäällikkö Hannele Nuotio.  

 
Anne Palonen, Amada Store: Hyvä tapahtuma – keväällä tulemme Tampereelle ja Seinäjoelle 

 
– Olimme ensimmäistä kertaa mukana Mega Outletissa ja tapahtuma yllätti meidät kyllä positiivisesti. Meillä 
on uusi verkkokauppa, jossa myymme uniikkia luksusta ja tarkoin valikoituja tuotteita trenditietoisille naisille. 
Tuotteemme saivat varsin hyvän vastaanoton Mega Outletin kävijöiltä ja keväällä tulemme mukaan yhä 
laajemmalla valikoimalla. Olemme kuulleet täällä muilta yrittäjiltä paljon positiivista myös Seinäjoella 
järjestetystä tapahtumasta, jossa tehtiin hyvin kauppaa, joten osallistumme keväällä molempiin Mega 
Outleteihin, kertoo Amada Storen toimitusjohtaja Anne Palonen.    

 
Tommi Ranta-aho, Lakeus Sport: Tuomme kevään tapahtumiin isot määrät polkupyöriä 
 

Marraskuun viimeisenä viikonloppuna 25.–26.11.2017 Mega Outlet järjestettiin ensimmäistä kertaa 
Seinäjoella. Tapahtuma toi Seinäjoki Areenalle tuolloin yli 8300 kävijää. Seinäjoen tapahtumaan osallistunut 
urheilun ja vapaa-ajan liike Lakeus Sport on vahvasti mukana ensi kevään tapahtumissa sekä Seinäjoella 
että Tampereella. Yritys tuo uutena sisältönä Mega Outletien valikoimaan polkupyörät ja pyöräilytarvikkeet. 
 

– Seinäjoen Mega Outlet oli todella onnistunut uusi tapahtuma. Olemme ehdottomasti mukana myös ensi 
keväänä ja silloin osallistumme Seinäjoen lisäksi Tampereen Mega Outletiin. Tuomme tapahtumiin 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. Mega Outletit tarjoavat 
meille loistavan mahdollisuuden tuoda laajat pyörävalikoimamme näyttävästi esille molemmissa 
kaupungeissa ja tapahtumien yhteyteen voimme toteuttaa kunnon koeajoradat, kertoo Lakeus Sportin yrittäjä 
Tommi Ranta-aho. 

 
Mega Outlet Tampere 24.–25.3.2018, TähtiAreena, Tampereen Messu- ja Urheilukeskus. Mega Outlet 
Seinäjoki 14.–15.4.2018, Seinäjoki Areena. Tapahtumat ovat avoinna lauantaina klo 10–17 ja sunnuntaina  
klo 10–16. Ilmainen sisäänpääsy ja maksuton pysäköinti. Tampereen Messut Oy:n tapahtumatoimisto 
Finland Events on järjestänyt Mega Outletin Tampereella vuodesta 2014 lähtien.  
 
Lisätiedot: www.tampereoutlet.fi, www.seinajokioutlet.fi 
 

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

Finland Events / Tampereen Messut Oy, www.finlandevents.fi, www.tampereenmessut.fi  
 

Hannele Nuotio, tapahtumapäällikkö, p. 050 587 0133,  
hannele.nuotio(a)finlandevents.fi, @HNuotio   
 

Tanja Järvensivu, tapahtuma- ja viestintäpäällikkö, p. 050 536 8133,  
tanja.jarvensivu(a)finlandevents.fi, @TanjaJarvensivu  

Mega Outlet Tampere ja Keräily, 2.–3.12.2017 

Tampereen Messu- ja Urheilukeskus, TähtiAreena 
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