Tule osaksi
vaikuttavaa
verkostoa
Tavoitteenamme on vahvistaa koko
tapahtumaelinkeinon yhtenäisyyttä,
koronakriisistä selviytymistä sekä arvostusta
yhteiskunnassamme.
JÄSENENÄMME OLET MUKANA TUKEMASSA
NÄIDEN TAVOITTEIDEN TOTEUTUMISTA.

Edunvalvonta

Toimialatieto,
koulutus & kehitys

Verkostot

Jäsenedut

TAPAHTUMAELINKEINON KESKUSJÄRJESTÖ

Suomen vaikuttavin tapahtumien puolestapuhuja.
Tuotamme jäsenillemme
aktiivista ja vahvaa
edunvalvontaa,
verkostoitumismahdollisuuksia
sekä tiedotusta ja koulutusta
alan ajankohtaisista asioista.

Lisäksi tarjoamme yhdessä
kumppaneidemme kanssa
merkittäviä jäsenetuja erilaisista
tuotteista ja palveluista,
esimerkiksi Evento ja
Tapahtumaviesti -vuosikerrat.

Jäsenmaksut 2021
Liikevaihto*

Jäsenmaksu

<0,2 M€

195 €

0,21 - 0,5 M€

400 €

0,5 - 2 M€

530 €

2,1 - 5 M€

1060 €

5,1 - 9 M€

1720 €

9,1 - 15 M€

2120 €

15,1 M€

2780 €

Lisäksi peritään liittymismaksu 350 €,
kun liikevaihto on vähintään 1 M€.
*vuoden 2019 liikevaihto.

LUE LISÄÄ JA LIITY

Yhteiskunnallinen jäsen 3500 €
Tarkoitettu kunnille ja kaupungeille

TÄTÄ ON TAPAHTUMATEOLLISUUS
TAPAHTUMAJÄRJESTÄMINEN

Tapahtumajärjestäjät, tapahtumasuunnittelun ja -tuotannon
asiantuntijapalvelut

TAPAHTUMAELINKEINON KESKUSJÄRJESTÖ
TAPAHTUMATILOJEN VUOKRAUS

2,35 MILJARDIA EUROA
3200 YRITYSTÄ
195 000 TYÖPAIKKAA

hallit

ESIINTYJÄ- JA OHJELMAPALVELUT

Esiintyjä- ja ohjelmavälitys, artisti- ja manageriyhtiöt, muut
tapahtumien ohjelmasisällön suunnittelu ja tuotanto

TAPAHTUMATEKNOLOGIAN PALVELUT,
MYYNTI JA VUOKRAUS

TAPAHTUMARAKENTAMISEN PALVELUT,
MYYNTI JA VUOKRAUS

MEITÄ ON JO
YLI 200

Tapahtumakeskukset, tapahtumatilat ja -alueet, areenat,

Valo-, ääni, video- ja efektisuunnittelu, laitteiston vuokraus ja
rakennus, tapahtumateknologian asiantuntijapalvelut

Lava- ja kalusterakenteet, messu- ja näyttelyrakenteet, teltat,
muut tapahtumarakenteet ja -kalusto, rakentaminen ja
suunnittelu

LIPUNMYYNTI- JA OSALLISTUJAPALVELUT

Lipunmyynnin ja osallistumisen palvelut ja laitteistot

Tätä on toimintamme:
• Edistämme kaikessa toiminnassamme koko tapahtumaelinkeinon yhteistä
etua, toimintaedellytysten vahvistumista ja tulevaisuuden kasvun
mahdollisuuksia. Uskomme, että tapahtumateollisuus on yksi Suomen
tulevaisuuden avainaloista, joka tuottaa yhteiskuntaamme laajasti
hyvinvointia.

TAPAHTUMIEN OHEISPALVELUT

tapahtumamyyjät, tapahtumahenkilöstö, ym

MUOTOILU, SUUNNITTELU JA KONSULTOINTI

• Olemme vaikuttaneet mm. yritysten yleisen kustannustuen kriteereihin,
tartuntatautilain uudistukseen, tapahtumien takuutuen syntymiseen.
• Jäsenet kohtaavat toisiaan työryhmissä, jotka kokoontuvat noin kerran
kuukaudessa. Näissä edistetään alan yhteisiä, tärkeitä asioita sekä
verkostoidutaan.
• Järjestämme jäsenistölle yhteisiä tapahtumia, koulutuksia ja tiedotusta
ajankohtaisista, jäsenistön toivomista asioista.

Tapahtumaliiketoiminnan, sponsoroinnin, konseptoinnin ja
markkinoinnin palvelut, muotoilu, suunnittelu ja konsultointi

DIGITAALISET TAPAHTUMAPALVELUT

Tapahtuma-alalle suunnatut digitaaliset palvelut,
ohjelmistot ja sovellukset

MUUT TAPAHTUMA-ALAN ERITYISPALVELUT

Muut tapahtuma-alalle suunnatut tuotteet, laitteistot ja
palvelut

•Tutkimme toimialaa ja sen vaikutuksia, julkaisemme tutkimustietoa
jäsenistön, päättäjien ja median käyttöön.
Laaja jäsenistö on voimamme - olemme olemassa jäseniämme varten!

Tapahtumacatering, tapahtumaturvallisuus,

Kati Kuusisto, johtaja / Hallinto & Edunvalvonta
kati.kuusisto@tapahtumateollisuus.ﬁ
p. 044 338 0005

Maria Sahlstedt, johtaja / Vaikuttaminen & Viestintä
maria.sahlstedt@tapahtumateollisuus.ﬁ
p. 040 147 0693

