Tapahtumamme tori-alueella sinulla on mahdollisuus luoda tulevaisuuden tärkeimmät
asiakassuhteesi ja tehdä merkittävimmät kauppasi!
Osastopaikkoja alueelle on tarjolla rajoitetusti joko 4m2 tai 6m2 kokoisina. Tori-alueen on tarkoitus
saattaa yhteen yrityksiä jotka tarjoavat tuotteita mm. seuraavista kategorioista: lähiruoka, vegeja vegaani-tuotteet, maalaistuotteet, erityisruokavaliot ja korvikkeet, luomutuotteet,
vastuullisesti tuotetut tuotteet jne.
Alue myös mahdollistaa pienten yritysten ja uusien tulokkaiden osallistumisen tapahtumaan, sekä
tarjoaa heille mahdollisuuden päästä kokeilemaan tehokkaasti HoReCa-markkinaa.
Alla esimerkkikuva Fastfood & Café & Ravintola Tampere 2018 tapahtumamme tori-erikoisalueesta:

Osastopaikka tälle alueelle sisältäen EasyGo-palvelun GoLeads-paketin on hinnaltaan:
4m2 osastopaikka = 1799€
6m2 osastopaikka = 2299€
Sis. osastopaikan, maton, yrityksen nimen otsalautaan, sähköt, myyntitiskin ja valot.
GoLeads markkinointipaketti sisältää:
•
•
•
•
•

Liidigeneraattorin (Touch & Collect), jolla keräätte juuri teistä kiinnostuneiden vieraiden
älyrintakorteista itsellenne liidilistaa
Markkinointinäkyvyys meidän kattavassa kampanjassa, joka tavoittaa n.20 tuhatta alan
ammattilaista
Oman minikotisivunne (EasyGO), jonka kautta näytte ja kuulutte vierailijoille ennen, aikana
ja jälkeen tapahtuman sekä pääsette kertomaan yrityksestänne itse suoraan vierailijoille
Visit Connect sovellus, jolla hallinnoitte ja keräätte talteen osastollanne tapahtuneiden
keskustelujen pohjalta omia liidejä
Valmista markkinointimateriaalia: printti- ja e-kutsut käyttöönne jaettavaksi omille tärkeille
asiakkaillenne/potentiaalisille asiakkaille.

Lisätietoa EasyGo-palvelusta ja GoLeads-paketin sisällöstä löydätte >>tästä linkistä.
Hinnat eivät sisällä arvonlisäveroa.

Pohjakartta
Tapahtumaesite
Kävijätilasto
Tapahtumien kotisivut:
FFCR18 ja FFCR19
Lue alta lisää tapahtumastamme!

Lyhyesti tapahtumasta: Fastfood & Café & Ravintola-tapahtuma on suomen merkittävin ja
ikimuistoisin ravintola-alalle ja sen ammattilaisille omistettu kohtaamispaikka. Tapahtuman
näytteilleasettajia ovat yritykset joiden tarjonta on suunnattu ravintola-, kahvila-, pikaruoka- ja
ruokapalveluita tarjoaville yrityksille. Tapahtuman vierailijat ovat ravintola-alan yrittäjiä
sekä ravintoloiden ja muiden alan toimipaikkojen ostopäättäjiä. Tapahtuma koostuu
yritysnäyttelystä, ajankohtaisesta seminaariohjelmasta, elämyksistä, asiantuntijapuheenvuoroista,
tulevaisuuden näkymistä, viihtyisästä tunnelmasta, sekä erilaisista teema-alueista.
Aika ja Paikka: Seuraava tapahtumamme Fastfood & Cafe & Ravintola Limited Edition 2018 Tampere
järjestetään 10.-11.10.2018 Tampereen Messukeskuksen TähtiAreenalla. Seuraavan kerran olemme
Helsingissä 6-7.3.2018 Helsingin Messukeskuksessa.
Tapahtumamme keräsi viime maaliskuussa Helsingin Messukeskukseen 13 003 vierailijaa,
joista 83% oli ravintola-alan ostopäättäjiä. 99% vierailijoista on myöskin kiinnostunut vierailemaan
seuraavassa tapahtumassamme. Näytteilleasettajia tapahtumassa oli noin 210. Tapahtumamme
kasvaa, kehittyy ja kansainvälistyy huikeaa vauhtia ja olisi mukavaa saada yrityksenne mukaan
seuraavalle kierrokselle. Myöskin suurin osa tapahtumien osastoista on jo myyty, joten uskon, että
meidän olisi hyvä edetä asiassa mahdollisimman nopeasti.
Tapahtumassa vierailevat: Ravintoloiden omistajat/yrittäjät| Ravintolajohtajat ja-päälliköt|
Ravintolatyöntekijät| Osto ja hankintavastaavat | Myynti/markkinointivastaavat |Leipurit ja
kondiittorit| Toimitusjohtajat | keittiömestarit ja päälliköt | Kokit | muut. (esim. asiantuntijat,
esimiehet, konsultit, opettajat, lehdistö).
Tapahtumassa edustettuna mm. seuraavat toimialat: Ravintola/ruokapalvelut | Kahvilat |
Suurkeittiöt | Tukkutoiminta | Päivittäistavara ja ruoka | Julkiset palvelut | Hotellit
|Elintarviketeollisuus| Huoltoasemat, kioskit, delit ja take away ravintolat | Baarit | Catering | jne.
Muun muassa: Kespro, Chipsters Food, Mictec, Securitas, Arla, TFT Topfoods, E.Ahlström, Valio,
Duni, Olvi, Mondo Fresco, Meira Nova, Unilever Food Solutions, Metos, Elintarviketukku Rikainen,
Electrolux, Heinontukku ja Kippo ja Kuppi sekä monet, monet muut ovat jo varanneet osaston
tapahtumiimme.

