Nurmijärvi NYT – lyhyt historiikki
Järjestetty vuodesta 2013 alkaen

Näytteilleasettajia:
• v. 2013 – 47 kpl - ständejä
• v. 2014 – 43 kpl - ständejä
• v. 2015 – 54 kpl - ständejä
• v. 2016 – 53 kpl - ständejä
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• eri näytteilleasettajia on ollut mukana n. 130 kpl, joista n. 40 % ollut useammin kuin
kerran
Yleisöä (n.):
• v. 2013 – 600 kpl
• v. 2014 – 500 kpl
• v. 2015 – 700 kpl
• v. 2016 – 1.100 kpl

Mielipidekysely Nurmijärvi NYT – tapahtumasta 26.11.2016
Tapahtuman järjestivät Keuda, Klaukkalan Yrittäjät, Nurmijärven Yrittäjät,
Nurmijärven Yrittäjänaiset sekä Nurmijärven kunta.
Tapahtumassa oli mukana 53 näytteilleasettajaa, joille kysely kohdistettiin
Vastauksia tuli 27 kpl, vastausprosentti 51 %.
Mielipidekyselyn aihealueet:
 omat tavoitteet, kontaktit ja tapahtuman tulevaisuus
 valmisteluvaihe ja markkinointi yrityksille
 kotisivut ja Facebook
 tapahtumapäivän toteutus
 ravintolapalvelut

Tapahtumapäivän omat tavoitteet ja tapahtuman tulevaisuus 2015 - 2016
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Ennakkomarkkinointi
näytteilleasettajille toimi
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Ilmoittautuminen sujui
vaivattomasti
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Tapahtuman näkyvyys
kotitalouksille oli hyvää

Markkinoinnillinen ilme
oli hyvä

Tapahtuman kotisivut ja Facebook
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67 %
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messutarjoukset kotisivulla on
hyvä juttu
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Facebookissa tapahtunut
markkinointi oli hyvää
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Jaoitko tapahtumaa
sosiaalisessa mediassa

Tapahtumapäivän toteutus
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Salin toteutus oli hyvä

Ständitila oli toimiva

Juontajana toiminut
Taikuri Jari oli sopiva
tapahtumaan
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Päivän ohjelman
juontaminen oli sujuvaa
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Opiskelijoiden osuus
päivän kulussa oli hyvää

Ravintolapalvelut
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Näytteilleasettajille varattu kahvipiste oli
hyvin toteutettu

Päivällisellä tarjoiltu ruoka oli hyvää

Kyllä

Ei

En osaa sanoa

Päivällisellä oppilaiden toteuttama tarjoilu
oli sujuvaa

