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Virtuaaliset Ruokamessut netissä tulevat!

Suomen ensimmäiset Ruokamessut netissä järjestetään 20.-22.11. Kyseessä on uudenlainen virtuaalinen tapahtuma, joka
kokoaa yhteen ruokatuottajia, erilaisia palveluita sekä ruokaan liittyvää ohjelmaa ja puheenvuoroja videoina ja
livelähetyksinä.
Tapahtuman järjestää jo kolme menestyksekästä virtuaalimessutapahtumaa tuottanut kahdeksan yrittäjän perustama yritys
Virtual Events Finland, joka on syntynyt koronavuoden aikana elokuussa.

Messut netissä – mistä on kyse?
”Keväällä, kun kaikki tapahtumat peruttiin, perustimme Kässämessut netissä -verkkotapahtuman. Tapahtuma sai suuren
suosion ja tavoitti yli puoli miljoona kuluttajaa sosiaalisessa mediassa. Kolmen tapahtuman jälkeen Kässämessujen
Messuhalli-ryhmässä on 60 000 ihmistä ja verkkosivuilla on ollut kävijöitä kymmeniä tuhansia. Mukana on ollut joka
kerralla 370–500 yritystä. Mikä tärkeintä, yritykset saivat myyntiä tänä poikkeuksellisena vuonna”, kertoo Anniina
Isokangas, PaaPii Designin yrittäjä ja VEF:n hallituksen puheenjohtaja.

Miksi Ruokamessut?
”Suomessa on 10 000–15 000 yritystä, jotka kiertävät messuilla, markkinoilla ja toreilla myymässä. Monet näistä ovat
käsityöyrityksiä, ja toinen suuri joukko ovat ruokayritykset. Koronaepidemia on vaikeuttanut yritysten toimintaa
huomattavasti. Edes maistatuksia lähikaupoissa ei voi järjestää, ja kun ruokakaupassa pyritään käymään mahdollisimman
tehokkaasti tai tilataan ruoat kotiin, pientuottajien tuotteita tai uutuuksia ei löydetä”, toteaa Jenni Salminen, Nuppu Print
Companyn yrittäjä ja VEF:n toimitusjohtaja.

”Toisaalta kotoilu on epidemian myötä tullut välttämättömäksi, ja ihmiset tarvitsevat tekemistä kotiin. Leipominen ja
ruoanlaitto on lisääntynyt, ja niihin kaivataan uusia ideoita. Kotimaista ja lähituotantoa halutaan myös tukea, sen ovat
osoittaneet monet verkkokampanjat. Moni uusi asiakas on nyt löytänyt verkkokaupat. Pienten kotimaisten yritysten
pääseminen esille verkon kautta ei kuitenkaan ole helppoa, joten tämän tapahtuman tarkoitus on esitellä kiinnostavia
yrityksiä ja ruokamaailman uusia ilmiöitä. Nykyään voimme kokata jokainen omassa keittiössä mutta silti yhdessä
verkkoyhteyden välityksellä vaikka ranskalaista munakasta”, selittää Kreetta Ahonen, Megguan ja Vinkeen yrittäjä ja yksi
VEF:in perustajista.
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Miksi tämä tapahtuma eroaa kaikista muista?
Ruokamessut netissä tulee sinne, missä ihmiset ovat jo valmiiksi – eli Facebookiin. Facebookin Messuhalli-ryhmässä
yritykset julkaisevat omat kuvansa ja tarjouksensa viikonlopun aikana. Lisäksi ryhmässä lähetetään ohjelma liveinä ja
videoina. Ryhmässä ihmisillä on mahdollisuus keskustella sekä yritysten että toistensa kanssa. Ohjelmat eivät siis jää vain
yksisuuntaiseksi videon lähettämiseksi, eivätkä yritysten esittelyt pelkäksi katalogiksi verkkosivulla, vaan tapahtuma luo
aidosti yhteisöllisyyttä.

Millaisia yrityksiä on mukana?
Mukaan messuille otetaan suomalaisia yrityksiä, yhdistyksiä ja tuotemerkkejä, joiden tuotteet tai palvelut liittyvät ruokaan
tai juomaan. Mukana on jo esimerkiksi Paahtimo Papu, Demmers Teehaus, Mesila isä & poika, BBQ Import Group Oy,
Hakamaan lammastila, Narskuttelu Oy, Suomen Chiliyhdistys ry, Eggspress ja Poppamies Oy.

Tapahtuma on saanut innostuneen vastaanoton: ”Aivan mahtava tällainen konsepti! Tämä vuosi on ollut meille tosi
haasteellinen, sillä yli puolet liikevaihdosta tulee tukkumyynnistä kahviloille, ravintoloille ja hotelleille. Vaikka
verkkokauppa on kasvanut paljon, se ei kuitenkaan yksistään korvaa menetettyjä myyntejä. Myös joulu on meille tärkeä, ja
joulumarkkinat. Onneksi on tällainen verkossa oleva konsepti kehitelty - joulumarkkinat voidaan nyt pitää siellä.
Turvallisesti!”, kommentoi Virpi Hyvärinen Paahtimo Papusta.

"Tämä vuosi on pakottanut tilapuodin pitäjän siirtymään verkkoon. Aiemmin myynti tehtiin paikallisesti, mutta nyt
ihmisten ollessa kotioloissa on kaupankäyntiä tehtävä muilla keinoin. Pienen tilan tuotteita ei ole helppo yhtäkkiä myydä ja
markkinoida uudelle yleisölle. Virtuaalinen messutapahtuma tuo kaivattua apua ja yhteisöllisyyttä tilanteeseen ja auttaa
siihen, että tilan tuotteet löydetään", summaa Hakamaan lammastilan Maija Suutarinen.

Jäävätkö virtuaalitapahtumat korona-ajan ilmiöksi?
”Emme usko, että jäävät. Verkkomessut luovat uudenlaisia mahdollisuuksia yrityksille, ja kun uudet digitaidot on hankittu,
niitä varmasti hyödynnetään myös jatkossa. Virtuaalinen tapahtuma antaa myös hyvät mahdollisuudet tavoittaa asiakkaita
sijainnista riippumatta, ja verkkotapahtumaan voivat osallistua myös ne, jotka eivät tavallisille messuille pysty
osallistumaan. Nyt on siis mahdollisuus olla luomassa uutta ja kestävää, tulevaisuutta kohti menevää tapahtumaa”, toteaa
Kreetta Ahonen.

Virtual Events Finlandin messutiimi
Anniina Isokangas, PaaPii Design
Jenni Salminen, Nuppu Print Company
Kreetta Ahonen, Vinkee ja Meggua
Anne Vuorela, Vernada
Anne ja Antti Nenonen, Paapo
Sari Klink, Pipoiksi
Maija Haapoja, Story of Roo

Lisätietoja: Kreetta Ahonen, kreetta@meggua.fi, 050 412 6931
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