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ULLANLINNAN YRITTÄJÄ, 
TULE MUKAAN: 
Ihana Helsinki esittelee keskustan 
toimijoita toukokuussa! 
 
Ihana Helsinki -tapahtuma järjestetään kahdeksatta kertaa 
23.–26.5.2019.  Tänä vuonna keskusta kukkii entistäkin 
enemmän tapahtuman aikana. 
 
Ihana Helsinki on Helsinki City Markkinointi ry:n järjestämä ja 
suunnittelutoimisto Pluto Finlandin toteuttama kaupunkifestivaali. Tapahtuma on 
syntynyt tarpeesta kertoa kuluttajille ydinkeskustan toimijoista ja keskustan 
monipuolisesta tarjonnasta sekä siitä, mikä keskustassa on uutta ja kiinnostavaa. 
Ihana Helsinki juhlistaa myös kevään ja kesän saapumista Helsinkiin. Tapahtuman 
aikana keskusta täyttyy kukista, kukkateoksista sekä tapahtumaan tutustuvista 
kaupunkilaisista.	
	
Ihana Helsingin tunnus on kukka ja tänä vuonna haluamme sen näkyvän 
keskustassa entistäkin paremmin. Kukka koristaa ja kaunistaa kaupunkia ja 
valmistelee sitä lähestyvään kesään. Ihana Helsingissä kukka nostaa esiin kaiken 
sen, mikä Helsingin keskustassa on uutta ja kiinnostavaa. Näitä ovat kaikki ne 
suuret ja pienet asiat, jotka pitävät Helsingin keskustan kiinnostavana. 	
	
Elävä ydinkeskusta on kaikille sen toimijoille ja kaupunkilaisille tärkeä. 
Ihana Helsinki palvelee keskustan yrittäjien yhteistä tarvetta kutsua ihmisiä 
tutustumaan palveluihin ja kiinnostaviin toimijoihin. Keskusta säilyy sekä kehittyy 
virkeänä alueena ja kauppapaikkana, kun kaikki olemme aktiivisesti kutsumassa 
asiakkaita – sekä vanhoja että uusia – säännöllisesti käymään ja vaihtamaan 
kuulumisia. Toukokuisen Ihana Helsingin tapahtumallisuus tarjoaa vankan 
perustan ja hyvän mahdollisuuden kullekin liikkeelle rakentaa sen päälle 
omannäköistään tekemistä mukavien kohtaamisten syntymiseksi.  
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Ydinkeskustan 
kierrettävä 

kukkateosnäyttely  
to 23.5. – su 26.5.	

	
	
	
	

Osallistujien ilta sekä 
Tour de Terrace  

pe 24.5.	
	
	
	
	

Lasten ja perheiden 
päivä la 25.5.	

	
	
	
	

Rento päivä 
ydinkeskustassa  

su 26.5. 	
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Ihana Helsingin aikana tapahtumaan osallistuvat yrittäjät kertovat siitä, mikä on 
heidän yrityksessään uutta ja kiinnostavaa, kutsuvat asiakkaita tutustumaan 
palveluihin, järjestävät ohjelmaa, antavat hyviä tarjouksia ja etuja, tarjoavat parasta 
palvelua sekä somistavat tilansa kukilla. Tapahtuman yhteydessä järjestetään myös 
yleistä ohjelmaa ja tekemistä ydinkeskustan alueella. 
 
Haluamme myös ilahduttaa turisteja ja kaupunkilaisia koristamalla ydinkeskustaa 
isoilla kukkateoksilla, jotka muodostavat Kierrettävän 
kukkateosnäyttelyn. Jo useana vuotena järjestetty ja suuren suosion saanut 
Pohjoisesplanadin kukkakoristelukilpailu toteutetaan jälleen torstaina 23.5. 
Tämän lisäksi keskustan alueelle nousee torstaina muita kukkateoksia kulkijoita 
ilahduttamaan ja omalta osaltaan paikalle houkuttelemaan. 	
	
Perjantaina 24.5. kutsumme ihmiset jäämään kaupungille töiden jälkeen tai 
tulemaan varta vasten tutustumaan osallistujien järjestämään ohjelmaan, 
tarjouksiin sekä ihastelemaan kukkateoksia. Tavoitteena on luoda keskustan 
toimijoiden yhteinen tapahtuma, jolloin keskusta täyttyy hyvistä tarjouksista, 
liikkeiden erityisohjelmasta ja tapahtumista jne. Samana iltana järjestetään myös 
Tour de Terrace -tapahtuma, joka avaa virallisesti terassikauden.  
 
Lasten ja perheiden päivää vietetään lauantaina 25.5. Tällöin järjestämme 
mm. Esplanadin puistoon koko perheen ohjelmaa ja kannustamme toimijoita 
hyödyntämään tätä teemaa ohjelmassaan.  
 
Sunnuntaina 26.5. vietetään rentoa päivää ydinkeskustassa. Haluamme 
muistuttaa ihmisiä myös siitä, että Helsingin keskustaan voi tulla viettämään 
rentoa vapaapäivää kierrellen sekä uusiin paikkoihin ja kahviloihin tutustuen.  
 
HALUAMME TEIDÄN YRITYKSENNE MUKAAN IHANA HELSINKIIN! 
 
Osallistuminen maksaa 100 € + alv 24 % (HCM:n jäsenille 50 €),  
joka sisältää: 

• Esittelyn osallistujasta tapahtuman nettisivuilla (kuvat, linkit, teksti) 
• Näkyvyyden Ihana Helsinki -kartassa 
• Oikeuden käyttää Ihana Helsinki -ilmettä mainonnassa ja viestinnässä 
• Tapahtuman markkinoinnin ja viestinnän 

Osallistumismaksuun sisältyy ovitarra ja Ihana Helsinki -karttoja. Ihana Helsinki -
ilmapalloja voi tilata omakustannushintaan. 	
	
Tule mukaan tekemään kanssamme keskustasta vielä ihanampi. Odotamme 
osallistujalta intoa esitellä yrityksen uusia ja kiinnostavia asioita, liiketilan koristelua 
kukin sekä halua kutsua kävijöitä tutustumaan tapahtumaan.  

• Voit vaikka: satsata palveluun, antaa hyviä tarjouksia, järjestää ohjelmaa, 
nostaa myyntipöydän ulos, somistaa liiketilaa kukin ja festivaalin 
materiaalein jne. 

• Unohtamatta: kanta- ja muiden asiakkaiden informoimista, mainontaa, 
sosiaalisen median hyödyntämistä ja omaa tiedotusta.  

	
Ilmoittaudu mukaan 10.4. mennessä tai kysy lisätietoa tapahtumasta: 
Anna Suomela, tuottaja  
anna.suomela@plutofinland.fi  
050-4672552 


