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Esimiehet ja henkilöstöjohtajat pakenevat Messukeskuksessa syyskuussa
Ainutlaatuinen pakohuonepelikokemus Meetings & Events –tapahtumassa syykuussa

Meetings & Events –tapahtumassa on mahdollisuus päästä kokemaan ainutlaatuinen pakohuonepelikokemus syyskuun alussa. InsideOut Productionsin (aiemmin InsideOut Escape Games) kanssa yhteistyössä
rakennettava pakohuone on ensimmäisenä Suomessa messuympäristössä ja kulkuneuvossa järjestettävä
pakohuonepeli.
Nyt haetaankin rohkeita johtajia ja henkilöstöjohtoa mukaan tempaukseen, jossa tarkoituksena on paeta
puuduttavasta palaverista ja jonka tapahtumapaikkana on tällä kertaa kulkuneuvo. Aikaa on 15 – 20
minuuttia. Kuka pääsee palaverista ensimmäisenä ulos?
”InsideOutille pakopelit eivät ole koskaan olleet vain viihdetuote, vaan monipuolinen alusta uusille
mahdollisuuksille”, sanoo InsideOutin konseptisuunnittelija Inna Huttunen.
”Olemme kehittäneet useita täysin kustomoituja pakoelämyksiä niin koulutus-, showcase-, kuin
hauskanpitotarkoituksiin. Upeaa päästä rakentamaan jälleen jotain ainutkertaista Meetings & Events tapahtuman vieraille yhdessä järjestäjän Easyfairsin kanssa!”
”Meetings & Events –tapahtuman kanssa samaan aikaan järjestetään Esimies & Henkilöstö –tapahtuma ja
näimme upean mahdollisuuden yhdistää tapahtumien teemoja tämän hauskan pakopelin avulla”, kertoo
tapahtuman tuottaja Anu Haapamäki.
”Jokainen meistä on varmasti istunut kokouksissa, joista olisi halunnut pois mahdollisimman nopeaan.
Tästä syntyi idea kutsua johtoa ja henkilöstöjohtoa mukaan leikkimieliseen pakoon. Ja toki
pakopelikokemus on avoinna aivan kaikille tapahtuman vieraille – tätä ainutlaatuista pakopeliä ei kannata
jättää kokematta.”
Meetings & Events -tapahtuma on Suomen ainoa tapahtumiin ja kohtaamisiin keskittyvä tilaisuus, jossa niin
alan eri toimijat kuin liiketoiminnassa tapahtumien kanssa työskentelevätkin kohtaavat. Tapahtuma
koostuu suuresta joukosta alan toimijoita osastoineen sekä kahden päivän ajan lavalla esiintyvistä
asiantuntija puheenvuoroista.
Tapahtuma järjestetään Helsingin Messukeskuksessa 4. - 5.9.2018. Samaan aikaan järjestetään myös
johdon ja henkilöstöjohdon tapahtuma Esimies & Henkilöstö.
Lisää tapahtumista:
www.easyfairs.com/meetings
www.easyfairs.com/esimies
Lisätietoja, ilmoittautuminen haasteeseen sekä haastattelupyynnöt:
Anu Haapamäki, Event Producer, Easyfairs puh. 050 317 4348
Hanna Juutilainen, Marketing / Communications Manager, InsideOut Productions puh. 041 3635 924

Easyfairs Easyfairs on maailman 20. suurin messutapahtumayhtiö ja se järjestää Pohjoismaissa yli 60
tapahtumaa vuodessa. Lue lisää www.easyfairs.com
InsideOut Productions (aiemmin InsideOut Escape Games) on pakopelien pioneeri Suomessa. Yritys avasi
Suomen ensimmäisen pakohuoneen vuonna 2014 ja sittemmin jatkanut innovatiivisten konseptien
kehittämistä. Kansainvälisesti uraauurtava yritys hyödyntää pelillistämisen ja immersiivisten elämysten
tekniikoita yhdistäen tiedettä, taidetta ja teknologiaa ainutlaatuisella tavalla.

