
 

 
 

 

 
 
 
Mega Outlet Tampereen ja Seinäjoen uutuutena edulliset polkupyörät  
 
Koko perheen shoppailutapahtuma Mega Outlet 2018 valtaa Tampereen Messu- ja Urheilukeskuksen 
D-hallin 24.–25. maaliskuuta ja Seinäjoki Areenan 14.–15. huhtikuuta. Molemmissa tapahtumissa on 
myynnissä tuttuun tapaan outlet-hintaisia tuotteita, kuten vaatteita, asusteita, kosmetiikkaa ja 
sisustustarvikkeita sekä hyvinvointiin liittyviä tuotteita ja palveluita. Uutena tuoteryhmänä 
tapahtumaan saadaan lasten ja aikuisten laadukkaat outlet-hintaiset polkupyörät, joita pääsee 
testaamaan Pyörä Outletin koeajoradalla.  
 

– Järjestämme Mega Outletin Tampereella nyt jo kahdeksatta kertaa ja Seinäjoella toista kertaa. Ilmaiseen 
shoppailutapahtumaan on helppo tulla tekemään edullisia löytöjä koko perheelle. Valikoimissa on vaatteita, 
koruja, kenkiä, laukkuja, muita asusteita, urheiluvaatteita ja -tarvikkeita, sisustustuotteita ja kosmetiikkaa 
sekä hyvinvointituotteita ja -palveluita. On myös todella hienoa saada laajennettua outlet-valikoimaa 
polkupyöriin ja pyöräilytarvikkeisiin, joten Pyörä Outlet koeajoratoineen on tervetullut lisä Mega Outletin 
yhteyteen, sanoo Finland Eventsin tapahtumapäällikkö Hannele Nuotio.  
 
Lakeus Sport tuo Pyörä Outletiin sähkö-, city-, hybridi- ja maastopyöriä lapsille ja aikuisille 
 

Tämän kevään uutuuden eli Pyörä Outletin takana on Seinäjoella toimiva urheilun ja vapaa-ajan liike Lakeus 
Sport, joka osallistuu isolla kokonaisuudella sekä Tampereen että Seinäjoen Mega Outlet -tapahtumiin. 
Helkama Velox valitsi yrityksen juuri myös Vuoden parhaaksi Helkama-kauppiaaksi satojen Helkaman pyöriä 
myyvien erikoisliikkeiden joukosta. 

– Tuomme sekä Tampereen että Seinäjoen Mega Outlet -tapahtumiin laajat valikoimat edullisia urheilu- ja 
ulkoiluvaatteita sekä asusteita ja ulkoilukenkiä. Lisäksi toteutamme tapahtumaan ison Pyörä Outlet -alueen 
ja koeajoradan, jossa kävijät pääsevät testaamaan suosikkipyöriään. Valikoimissa on polkupyöriä ja 
polkupyörätarvikkeita monilta huippumerkeiltä. Olemme varautuneet myös sähköpyörien hurjaa vauhtia 
kasvavaan kysyntään, joten city-, hybridi- ja maastopyörien ohella tuomme myyntiin sähköpyöriä. Kannattaa 
tulla tekemään kevään pyörähankinnat koko perheelle Mega Outletista, sillä tarjolla on laajat valikoimat 
laatupyöriä todella huokeilla outlet-hinnoilla, kertoo Lakeus Sportin yrittäjä Tommi Ranta-aho. 
 

Mega Outleteihin on ilmainen sisäänpääsy. Sadalle ensimmäiselle kävijälle on luvassa myös Mega Outlet -
ämpäri ja metrin verran lakua sekä Tampereen että Seinäjoen tapahtumissa. Shoppailupäivien aikana on 
luvassa myös muita tuotearvontoja kävijöiden kesken.  
 
Mega Outlet Tampere 24.–25.3.2018, Tampereen Messu- ja Urheilukeskus, D-halli. Mega Outlet Seinäjoki 
14.–15.4.2018, Seinäjoki Areena, B-halli. Tapahtumat ovat avoinna molemmissa kaupungeissa lauantaina 
klo 10–17 ja sunnuntaina klo 10–16. Ilmainen sisäänpääsy. Mega Outletit järjestää Tampereen Messut Oy:n 
tapahtumayksikkö Finland Events. Seinäjoella tapahtuma järjestettiin ensimmäisen kerran syksyllä 2017. 
Tampereella Mega Outlet on toteutettu vuodesta 2014 lähtien. Tapahtuma houkuttelee yli 8000 kävijää. 
 
Lisätiedot: #MegaOutlet 
 

Mega Outlet Tampere: www.tampereoutlet.fi, Mega Outlet Seinäjoki: www.seinajokioutlet.fi 
 

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

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 24.–25.3.2018 

Tampereen Messu- ja Urheilukeskus, D-halli 
 

Mega Outlet Seinäjoki, 14.–15.4.2018 

Seinäjoki Areena 
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