
Varaa sympaattista, asiantunte-
vaa ja promohenkistä henkilö-
kuntaa tilaisuuden järjestämi-
seen ja emännöintiin.

Varaa tila jostain, missä liikkuu 
paljon ihmisiä, esim. kirjastosta 
tai kauppakeskuksesta.

Selvitä, milloin tilassa 
liikkuu eniten väkeä 
ja unelmakohderyh-
määsi. Päätä auki-
oloajat tämän perus-
teella.

Haali kasaan huonekalut 
ja sovi niiden kuljetukses-
ta. Sisusta tilaan houkut-
televa pieni olohuone, 
jossa on runsaasti muka-
via istumapaikkoja.  Vinkki: 
kalusteet voit lainata esim. 
Kierrätyskeskuksesta tai hyö-
dyntää vaikkapa työpaikan 
sohvia. 

KODIN UUDET ENERGIARATKAISUT ESILLE!
”Viisaat Vempaimet  - uusia energiaratkaisuja 
kotiin” on pieni, kodikas ja rento näyttely, jossa 
kävijät saavat painaa puuta olohuoneeksi sisuste-
tussa näyttelytilassa ja kokeilla kaikessa rauhassa 
kodin energiaa säästäviä teknisiä vempaimia 
samalla kahvia, teetä tai mehua siemaillen.
Testattavana on laitteita reaaliaikaisista energia-
mittareista kännykällä ohjattuihin LED-valaisimiin 
ja vettä säästäviin hanapäihin.

Järjestä mahdollinen 
oheisohjelma, kuten 
vastaanottoja esim. 
ikkunantiivistyksestä, 
ekosähköstä tai aurin-
koenergiasta.

Valitse näyttelyssä esiteltävät laitteet ja sovi laitteita 
lainaavien yritysten kanssa laitteiden kuljetuksesta ja 
heidän näkyvyydestään tilaisuudessa. 
Mieti laitteita haaliessasi myös niiden esillepanoa – eli miten saat ne 
näytille valittuihin kalusteisiin ja tilaan.

Energiatehokkuus ja energiansäästö on tärkeää, mutta luennot tai 
infoillat energiatehokkuudesta eivät juuri houkuttele yleisöä. Mennään 
siis sinne, missä ihmiset ovat, ja tehdään energiatehokkuudesta 
helposti lähestyttävää! 

Mahdollisuus tutkia energiaa säästäviä ja energiankulutuksen seuran-
nan mahdollistavia laitteita rauhassa omin käsin tekee energiatehok-
kuudesta konkreettista ja mutkatonta. Pienen purtavan tarjoilu on 
oivallinen tapa saada väki pysähtymään aiheen äärelle. Näyttelyn 
asiakkaat arvostavat myös mahdollisuutta keskustella oman kodin 
energia-asioista asiantuntijoiden kanssa ja saada neuvoja pulmiinsa.



Viesti ja sovi yhteistyö-
kumppaneiden kanssa vies-
tinnästä. 

Tee tapahtumasta juttu, joka sisäl-
tää tapahtuman ohjelman, ja johon 
on helppo linkata sosiaalisessa 
mediassa.

Ole aktiivinen somessa ennen 
tapahtumaa ja sen aikana. 
Hyödynnä paitsi omia, myös 
yhteistyökumppaneiden sosiaa-
lisen median kanavia.

Hengähdä, nauti 
kupponen teetä & 
hoida tapahtuman 
jälkityöt eli laina-
tavaroiden palau-
tus, kiitosviestit 
sekä kooste 
tapahtumasta 
verkkosivuille ja 
someen.

Ilmoita tapahtumasta 
hyvissä ajoin alueen 
lehtien tapahtumaka-
lentereihin. Muista 
myös mediatiedote 
paikallismedioille ja 
tapahtumaa mainos-
tavat julisteet lähi-
alueille.

Tilaa tarjoilut.
Tarjoiluun kannattaa panostaa, koska 
syötävä ja juotava tuo paikalle yleisöä. 
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