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Palkkapäivä tuo piikin kauppakeskusten kävijämääriin 

– palkkapäiväshoppailusta ilmiö myös Suomessa 
 

Kuun viimeinen päivä tarkoittaa monelle suomalaiselle palkkapäivää. Se kannustaa 

suuntaamaan kaupoille hankkimaan kuukauden välttämättömiä suurempia hankintoja tai 

hemmottelemaan itseä ja läheisiä hyvällä ruoalla, uusilla vaatteilla tai viihteellä. Kaupoissa 

tämä näkyy myyntipiikkinä. Kauppakeskus Forum on huomannut palkkapäivän merkityksen 

asiakkailleen ja aloittanut Weekend Shopping -viikonloput. Joka kuukauden taitteessa 

palkkapäivän aikaan järjestettävä viikonlopputapahtuma tarjoaa kauppakeskuksen 

asiakkaille tarjouksia sekä ylimääräistä ohjelmaa. 

Jopa taloudestaan tarkka kuluttaja innostuu shoppailemaan keskimääräistä enemmän palkkapäivän 

tienoilla. Palkkapäivä tuokin näkyvän piikin liikkeiden kävijämääriin sekä myynteihin ja 

”palkkapäiväshoppailusta” voidaan puhua jo jonkinlaisena ilmiönä. Ruotsissa ”Lönedag shopping” on 

tunnettu käsite niin kuluttajille kuin kauppiaillekin; länsinaapurissamme ravintolat ja 

kauppakeskukset täyttyvät ihmisistä erityisesti palkkapäivän aikaan. Kauppakeskus Forum on 

huomannut trendin rantautuneen myös Suomeen ja pyrkii tarjoamaan Weekend Shopping -konseptilla 

asiakkailleen erityistarjouksia ja ohjelmaa.  Forumin liikkeiden ja ravintoloiden kävijämäärät kasvavat 

palkkapäivän jälkeisenä viikonloppuna keskimäärin 10 prosenttia suhteessa muihin viikonloppuihin. 

Tuodakseen asiakkailleen lisäarvoa Forum järjestää joka kuukauden taitteessa Weekend Shopping -

tapahtuman. Tarkoituksena on tarjota asiakkaille mahdollisuus tehdä edullisia ostoksia, nauttia 

hyvästä ruoasta ja viettää aikaa perheen ja ystävien kesken – kaikki ainekset hyvään viikonloppuun 

löytyvät saman katon alta. Kauppakeskuksiin ei suunnata ainoastaan ostoksille, vaan sinne tullaan 

viettämään aikaa, jos se on täynnä elämyksiä koko perheelle.  

”Me Forumissa haluamme panostaa elämyksellisyyteen, sillä näemme että kauppakeskukseen tullaan 

viihtymään, ei ainoastaan shoppailemaan. Meillä on laaja ravintolavalikoima, paljon muotia sekä 

sisustus- ja lastentuotteita. Olemme tehneet paljon työtä viihtyvyyden ja visuaalisuuden eteen, ja 

tulemme jatkamaan tällä tiellä. Weekend Shopping on yksi tapamme osoittaa, että ymmärrämme 

asiakkaitamme ja heidän tarpeitaan.  Ostokokemus on entistä mukavampi, kun tarjouksien lisäksi on 

tarjolla kiinnostavaa ohjelmaa ja palveluja”, kertoo Forumin kauppakeskuspäällikkö Lars Eklundh. 

Seuraava Forum Weekend Shopping järjestetään 3.–5. lokakuuta ja vastedes joka kuun 

vaihteessa.  

Lisätietoja tarjouksista ja ohjelmasta osoitteessa: www.forum.fi/weekendshopping 
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