
KORJAAMO2018  
Korjaamo2018-messut pe–la 26.–27.1. ovat Suomen suurin autokorjaamoalan ammattilaisille 
suunnattu tapahtuma. Korjaamo2018 järjestetään Helsingissä, Messukeskuksen hulppeissa 
puitteissa. Messuilla nostetaan erityisesti esille korjaamon kehittäminen sekä tekniset ja 
koulutuspalvelut alan yrityksille. Näytteilleasettajille tarjotaan ensi kertaa mahdollisuus  
omaan esitykseen ja puheenvuoroon esiintymislavalla. Ota yhteyttä mediakortin 
yhteyshenkilöön ja varaa paikkasi alan ykköstapahtumassa Suomessa! 

SUOMEN SUURIN AUTOKORJAAMOALAN AMMATTILAISTAPAHTUMA 
Edellisille messuille tammikuussa 2017 paikalle saapui noin 3000 alan ammattilaista eri puolilta 
Suomea ja paikalla oli lähemmäs sata näytteille asettajaa Suomesta ja Euroopasta. Korjaamo2018 
messujen sijainti Helsingin Messukeskuksessa on logistisesti ja puitteiltaan paras mahdollinen. 
Messut järjestää Örum Oy Ab ja ne järjestetään jo kymmenettä kertaa. 

Ammattimessujen monipuoliset osastot, tietoa ja teknistä asiaa sisältävät esitykset niin osastoilla 
kuin erillisellä esiintymislavalla, messutarjoukset sekä Messukeskuksen erinomainen ravintola- ja 
kahvilatarjonta varmistavat sekä asiakkaiden että yhteistyökumppanien viihtymisen messuilla 
molempina messupäivinä. 

KAIKKI MITÄ KORJAAMO TARVITSEE

Korjaamon kehittäminen on välttämätöntä, sillä autot teknistyvät ja jopa asiakaspalvelu 
elää murrosta. Korjaamolta vaaditaan jatkossa yhä monipuolisempaa osaamista ja tähän 
Korjaamo2018 tarjoaa monia ratkaisuja. 

Mukana messuilla ovat mm. Örum Akatemian koulutuspalvelut sekä korjaamolaitetukea ja 
korjaamon suunnittelupalveluja tarjoava Diagno Finland Oy.  

Korjaamolaitteet, työkalut, varaosat, ohjelmistot, yhteistyökumppanit, koulutuspalvelut ja 
tekniset tukipalvelut sekä muita käytännön ratkaisuja korjaamoiden päivittäiseen työhön 
tarjoavat yritykset luovat ainutlaatuisen ja voittamattoman messukokonaisuuden. 

MESSUJEN JÄLKEEN LAUANTAINA 27.1. VAUHDIKKAAT TAMMIBILEET 

Korjaamo2018-messujen jälkeen lauantaina 28.1. järjestetään messukävijoille ja 
korjaamoasiakkaille vuoden parhaat bileet, Tammibileet. Bilepaketteja myydään 
ilmoittautumisen yhteydessä. Ohjelma tulee olemaan sekä maittava että viihdyttävä. 



ÖRUM OY AB
Ari Loimijoki 
Tel. +358 10 569 4416
ari.loimijoki@orum.fi 

TECHNICAL INFORMATION/STANDS
Martti Putkonen
Tel. +358 10 569 4475
martti.putkonen@orum.fi

KORJAAMO2018 MEDIATIEDOT
MESSUOSASTOJEN HINNAT (2 PÄIVÄÄ)
Messuosastojen hinnat (alv. 0 %)

• 2x4 m, hinta 2890 €, sisältäen Tammibileet-paketin 
• 2x6 m, hinta 3790 €, sisältäen Tammibileet-paketin 
• 4x4 m hinta 4890 € (kulma/päätypaikka), rajallinen määrä saatavilla, sis. bilepaketin

Hinnat sisältävät valmisosaston eli seinät, maton, sähköt, valot ja otsalaudan yrityksen logolla,  
pöydät ja tuolit.  Mitat: syvyys x pituus. 

Isommat osastot hinnat (alv. 0 %)
• 50 neliötä, hinta 124 €/neliö
• 51–100 neliötä, hinta 94 €/neliö
• 101–150 neliötä, hinta 89 €/neliö
• 151 neliötä ja suuremmat osastot hinta 84 €/neliö

Hinnat sis. maton, sähköt, valot, otsalaudan yrityksen nimen logolla sekä joko seinät tai trussirakenteet. 

UUTTA! NÄYTTEILLEASETTAJIEN ESIINTYMISLAVA 
• Näytteilleasettajat voivat varata aikoja 20–30 minuutin esitykselle perjantaina ja lauantaina.  

Hinta on 500 €/esitys (alv. 0 %).  

TAMMIBILEET (K18)
• Tammibileet-paketti, joka kuuluu kaikkiin osastoihin, sisältää:  sisäänpääsy,  

ruokailu- ja juomapaketti sekä illan show kahdelle hengelle. Tilaisuus on K18. 

PÄÄYHTEISTYÖKUMPPANIT:  4 – 6  KUMPPANIA
• Näkyvyys kaikessa mainonnassa ammattilehdissä,  kutsuissa, tauluissa,  

tapahtumapaidoissa sekä  esiintymislavan rakenteissa
• 4 lippua Tammibileisiin, sis. ruokailun ja juomapaketin
• 2x4 m osasto 
• Hinta 4800 € (alv. 0 %)

MUU YHTEISTYÖKUMPPANUUS:  4 – 8 KUMPPANIA
• Näkyvyys messuilla ja messujulkaisuissa
• 2 lippua Tammibileisiin, sis. ruokailun ja juomapaketin
• Hinta 2500 € (alv. 0 %)

VARAUKSET JA LISÄTIEDOT: 

26.–27.1.2018 

VARAA OSASTOSI:      
www.lyyti.in/Korjaamo2018_fair
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