
Itis juhlistaa yhdenvertaisuutta id-al-fitr -päivän ja Helsinki Priden puistojuhlan perhetapahtumilla

Kauppakeskus Itiksessä järjestetään tänäkin vuonna perhetapahtuma ramadanin päätyttyä, id-al-fitr -päivänä 25.6. Itis on myös viime kesän
tapaan mukana Helsinki Pride -viikon puistojuhlassa, jossa Itiksen maskotti Riehuli tanssittaa perheiden pienempiä lastendiscossa.
Tapahtumilla halutaan ilahduttaa niihin osallistujia, mutta myös juhlistaa Itiksen brändiarvojen mukaisesti yhdenvertaisuutta. 

‒ Saimme viime kesänä erittäin myönteistä palautetta niin id-al-fitr -päivän perhetapahtumasta kuin osallistumisestamme Helsinki Priden puistojuhlaan
maskottimme Riehulin discolla. Molemmat tapahtumat sopivat myös hyvin Itiksen brändiarvoihin, joiden ytimessä on yhdenvertaisuus, kertoo Itiksen
markkinointi- ja viestintäpäällikkö Anna Homén. 

Kauppakeskus Itiksessä järjestetään vuosittain lukuisia tapahtumia erityisesti lapsiperheille. Itiksen lastentapahtumissa esiintyy tänä vuonna
kauppakeskuksen oman Riehuli-maskotin lisäksi myös Kikattava Kakkiainen, joka tunnetaan niin tv-sarjasta, mobiilipeleistä kuin Sony Music
Entertainment Oy:n DJ Kakkiainen levystäkin. Lastentapahtumat ilahduttavat myös pomppulinnalla ja kasvomaalauksilla.

‒ Id-al-fitr -päivän perhetapahtuma on konseptiltaan käytännössä samanlainen kuin Itiksen loppiais- ja pääsiäistapahtumat. Näihin tapahtumiimme kaikki
ovat tervetulleita, kertoo Homén.

 ‒ Helsinki Priden puistojuhla lauantaina 1.7. puolestaan tarjoaa oivan mahdollisuuden Riehulille ilahduttaa lapsia discolla Itiksen ulkopuolella.
Kaivopuistossa pidettävä puistojuhla on iloinen, lämminhenkinen tapahtuma, johon on ilo osallistua, Homén jatkaa.

Ramadanin päättymisjuhla näkyy kävijämäärissä

Id-al-fitr -päivä osuu tänä kesänä juhannuksen jälkeiseen sunnuntaihin 25.6. Vuoden takainen, heinäkuun alkuun sijoittunut id-al-fitr -päivän tapahtuma toi
kauppakeskukseen noin 10 prosentin kävijämäärän kasvun vastaaviin päiviin verrattuna. Myös tänä vuonna päivästä odotetaan hyvin vilkasta erityisesti
kauppakeskuksen ravintoloissa.

‒ Kaupallisessa mielessä id-al-fitr muistuttaa joulua: lapsille annetaan lahjoja ja nuoret saavat rahaa mieleistensä ostosten tekoon. Joulusta poiketen id-al-
fitr -juhlaa vietetään kodin ulkopuolella ravintoloissa yhdessä ruokaillen: lounas syödään perheen kesken ja illemmalla useat nuoret suuntaavat vielä
ystävien kanssa illalliselle. Odotammekin, että Itiksen ravintolat ovat todella täynnä, kertoo Homén.

Myös loppuvuodesta Itiksessä on luvassa useita tapahtumia, mm. kauppakeskuksen liikkeiden yhteinen Itis ALE 14.-17.9., Riehulin Halloween-päivän
Karkki vai kepponen -kierros 31.10. sekä joulutapahtuma 2.12.
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Kauppakeskus Itis
Suomen suurimpiin kauppakeskuksiin kuuluvassa Itiksessä on yli 120 myymälää, yli 50 palvelua ja kymmeniä ravintoloita sekä kahviloita. Loppuvuodesta
2018 Itiksen tarjonta täydentyy Finnkinon 9-salin elokuvateatterilla. Itiksessä asioi vuosittain yli 17 miljoonaa asiakasta. Kauppakeskus Itiksen omistaa
hollantilainen kiinteistösijoitusyhtiö Wereldhave N.V. www.itis.fi


