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ENERGIANTUOTANTO JA VARASTOINTI
ENERGIAN SIIRTO JA HALLINTA
ENERGIAN TEHOKAS KÄYTTÖ
UUDET ENERGIARATKAISUT

Teemoina:
 Ilmastovastuu | Innovaatiot | Kiertotalous

Varaa paikkasi ja ole mukana 
luomassa parempaa huomista. 

ENERGIA 2022
25.-27.10.2022, Tampere
www.energiamessut.fi

MESSUT
KONGRESSIT
SEMINAARIT

Suomen suurin energia-alan ammattilastapahtuma.

Good energy! 

MEDIAKORTTI

Because 
we only have 

one 
planet.



• Suunnittelu ja projektointi
• Energiamarkkinat
• Laitosten järjestelmät, laitteet ja varusteet
• Laitosten käyttö ja kunnossapito
• Uusiutuva energia
• Energiatehokkuus (teollisuus ja kiinteistöt)
• Uudet energiaratkaisut ja innovaatiot
• Smart City, älyverkot, kysyntäjousto
• Digitalisaatio energiateollisuudessa, energian hallinta ja ohjaus
• Sähkö- ja lämpövarastot
• Energiahankkeet
• Turvallisuus

TÄRKEIMMÄT KÄVIJÄRYHMÄT
• energiayhtiöiden, voima- ja lämpölaitosten sekä teollisuuden päättä-

jät, asiantuntijat ja ammattilaiset
• kuntasektorin päättäjät, asiantuntijat, suunnittelijat ja ammattilaiset
• tutkimus- ja kehitysjohto, tutkijat
• ympäristöalan ammattilaiset
• suunnittelijat ja arkkitehdit
• konsultit
• isännöitsijät ja kiinteistövastaavat
• rakentajat ja urakoitsijat
• polttoainehankkijat
• sähköurakoitsijat ja -asentajat
• laitteiden jälleenmyyjät
• yliopistojen, korkeakoulujen ja ammatillisten oppilaitosten henkilöstö
• energia- ja ympäristöalojen opiskelijat
• median edustajat
• yritys- ja yksityisasiakkaat

3 PÄIVÄÄ | 2 MESSUHALLIA | 4 OHJELMALAVAA | 
7000 KÄVIJÄÄ  |
361 NÄYTTEILLEASETTAJAA, 14 MAASTA |  
LÄHES 100 TIETOISKUA, MINISEMINAARIA JA PANEELIA |  
ALAN HUIPPUKONGRESSEJA JA -SEMINAAREJA

KÄVIJÄPROFIILI 
Tehtäväalue
Yritysjohto, hallinto 16 %
Tuotanto, käyttö, valmistus 9 %
Suunnittelu, tuotekehitys 26 %
Kunnossapito, asennus, huolto 10 %
Myynti, markkinointi 12 %
Hankinta 3 %
Yksityishenkilö 12 %

Osallistuminen päätöksentekoon
78 % kävijöistä osallistuu organisaatiossaan hankintaprosessiin.

Kokemus Energia 2018 -messuista
98 % kävijöistä sunnittelee vierailevansa myös seuraavassa tapahtu-
massa.

NÄYTTEILLEASETTAJISTA 92 % osallistuu varmasti tai harkitsee 
osallistuvansa Energia 2020 -messuille.

Lähteet: Expomarkin Energia 2018 -kävijä ja näytteilleasettajatutkimus. 

LISÄTIEDOT JA MYYNTI

MESSUINFO
 

Avoinna    
ti-ke 25.-26.10. klo 9-17  
to 27.10. klo 9-16 
   
Messupaikka 
Tampereen Messu- ja Urheilukeskus
Ilmailunkatu 20, 33900 TAMPERE

Sisäänpääsy
Messukävijöille maksuton sisäänpääsy rekisteröitymällä netissä. 

Lisätietoa tapahtumasta
energiamessut.fi

Expomark Oy | p. 010 830 0800
asiakaspalvelu@expomark.fi  | expomark.fi

TAPAHTUMAN TEEMAT JA AIHEET mm.

TAPAHTUMAN KOHDERYHMÄT  

Paikkavuokra / m²:
9–50 m²     125 €/m2
Yli 50 m² ylittävät neliöt   105 €/m2 
Kulmapaikkakorotus    10 % (12,5 €/m2)
Ulkonäyttelypaikka                             90 €/m2
Osaston minimikoko sisätiloissa          9 m² 
Muut maksut:
Rekisteröintimaksu*                             400 €
Sivunäytteilleasettajamaksu**            400 € 
Vakiokorkeuden 250 cm ylittävät rakenteet ja somisteet  550 €

Perusmessupaikan hinta koostuu osastokoon mukaisesti paikanvuokrasta, 
rekisteröintimaksusta sekä mahdollisesta kulmapaikkakorotuksesta.
Kaikkiin hintoihin lisätään alv 24 %. Hinnat eivät sisällä rakenteita, tekniikka-
liittymiä tai muita messupalveluja.
* Rekisteröintimaksu sisältää mm. painetut ja sähköiset asiakaskutsut (ei 
määrärajoitusta), näkyvyyden messuoppaissa sekä tapahtuman sähköisen 
näytteilleasettajapalvelun. 
**Mikäli osastolla on muita yrityksiä/organisaatioita, veloitetaan kultakin 
sivunäytteilleasettajamaksu, joka oikeuttaa samaan näkyvyyteen ja messupal-
veluihin kuin päänäytteilleasettajalla. Maksu ei koske päämiehiä tai saman 
konsernin yhtiöitä.

Kunnossapitoyhdistys Promaint ry:n yritysjäsenille 5 % alennus neliövuokrasta. 

PAKETTIOSASTOT - Saatavana myös helppoja pakettiosastoratkaisuja. 

MESSUALUEEN OHJELMALAVOJEN PUHEENVUOROT
Näytteilleasettajalla on mahdollisuus varata asiantuntijaluentoaikoja messu-
alueen tietyille ohjelmalavoille. Puheenvuoroaikoja on tarjolla rajoitetusti ja 
myydään ilmoittautumisjärjestyksessä.

energiamessut.f i

ENERGIA 2018 MESSUJEN TUNNUSLUKUJA

Nina Nurminen
myyntipäällikkö
p. 040 701 4183
nina.nurminen@expomark.fi

HINNASTO

Energiantuotannon ja -teknologioiden päätapahtuma
25.-27.10.2022, Tampere

ENERGIA 2022


