MONTERPRIS
OCH EVENEMANGETS SPECIFIKA DELTAGARVILLKOR
Välj det sätt att delta som passar dig bäst. När du deltar i en mässa kan du reservera
en monterplats och beställa monterns utrustning separat. Ett praktiskt alternativ
är att beställa färdiga lösningar.

9–18.2.2018
Messukeskus Helsingfors

Bryggplats
För motorbåt
<= 30 fot		
> 30 fot		

För segelbåt

3 140 €
3 570 €

<= 30 fot		
> 30 fot		

Rabatt:

• för två båtar		
• för tre eller mera
Rabatten gäller alla båtar.

2 980 €
3 420 €

–5 %
–10 %

Bokningar och mera information av evenemangets försäljningschef.

Försäljnings-/Demomonter

PRIS FÖR MONTERN

Ett förmånligt och enkelt sätt att delta i våra evenemang.
Du kan komplettera den färdiga montern med möbler
och dekorationer enligt ditt företags visuella riktlinjer.

Monterstorlek

pris / m2

6–10 m

181,50 €

I priset ingår:
• monterplats
• väggar och ramp i profilsystem (aluminiumprofilsystem
med vit skiva) eller standard väggskiva (vitmålad skiva)
• ramptext eller logo, i hörnmonter på bägge sidorna
(gäller inte montrar utan ramp)
• matta i bit (mörkgrön, mörkröd, mörkblå eller mörkgrå)
eller matta på rulle: (ljusgrå, kardinalröd, mörkgrön, violett,
turkos, brun, fuksia, vit, gul, svart, grå, blå, röd, grön, beige,
mörkblå, grafitgrå, orange)
• grundbelysning: 1st metallhalogenlampa för varje påbörjad
rampmeter. I hörnmontrar endast på den längre sidan.
• montering och nedmontering av montern samt startstädning
Obs. Vi monterar en mörkgrå matta om kunden inte meddelat
annat. Ändringar och tillägg debiteras separat.

Båt- / trailer- /
bryggmonter
monterhyra

Monterstorlek pris / m2
under 100 m2		 68 €

2
2

12–21 m

155,50 €

24–36 m2

140,50 €

40–50 m

124,50 €

2

Profilsystem (radmonter)

Tillbehör, fiske,
resande osv.
monterhyra

Standard väggskiva (hörnmonter)

Monterstorlek pris / m2
under 100 m2

85,50 €

101–200 m2

81,50 €

2

101–200 m2		

66 €

201–300 m 		

63 €

201–300 m

77 €

301–400 m2		

60 €

301–400 m2

73 €

401–500 m2		

57 €

401–500 m2

69 €

501–600 m2		

54 €

501–600 m2

65 €

601–700 m 		

51 €

över 601 m

63 €

701–800 m2		

48 €

801–900 m2		

45 €

901–1000 m2		

43 €

1001–1300 m 		

41 €

2

2

2

1301–2000 m2		

39 €

över 2001 m2		

37 €

2

OBS. Priset gäller hela montern.

Evenemangets deltagarvillkor
Dessa villkor kompletterar Andelslaget Finlands Mässas allmänna deltagarvillkor.
• Deltagandet faktureras innan mässan, förfallodag 22.12.2017.
• Expostart (inkl. kontaktdosa 16A 230 V 3,6 kW och elförbrukning,
Synlighetsavgift samt miljöavgift)  570 €.
• Tvåvåningskonstruktioner: För den andra våningens
yta debiteras 50 % av platshyran.
• Gemensamma montrar: För övriga företag på montern faktureras
Synlighetsavgift och miljöavgift 370 €. Utställaren som reserverat
platsen svarar för alla deltagaravgifter på den gemensamma
montern.
Mer information fås av evenemangets försäljningschef eller på
adressen www.venemessut.fi. Boka monter: eMessukeskus.com

• Faktureringstillägg 20 €/faktura. Faktureringstillägget
debiteras om företagets kontaktuppgifter förändras eller
om fakturan för platshyra delas upp mellan flera företag
på den gemensamma montern.
• Vene 18 Båt -mässans huvudpartner är Volvo. Bilar av andra märken
får inte tas in på utställningsområdet.
• Gällande moms tillkommer på alla priser.
• Det lönar sig att göra beställningen i tid.
• Priserna höjs en månad före mässan.

