Forma 2018
Helsingin Messukeskus, Kokoustamo

MESSUT
Forma on lifestyletuotteiden ammattilaistapahtuma, joka tuo yhteen lifestyletuotteiden myyjät ja ostajat. Forma on viime
vuosina käynyt läpi haastavia aikoja ja tapahtuman tarpeellisuutta on kyseenalaistettu. Näytteilleasettajien kanssa
käymiemme keskustelujen perusteella tapahtumalle on kotimaisessa kentässä kuitenkin paikkansa ja pitkät perinteet
omaava tapahtuma halutaan haastattelujen perusteella säilyttää joka syksyisenä ostopäivinä tietyin muutoksin, jotka
tässä kirjeessä esittelen.

PAIKKA
Helsingin Messukeskuksen hallit ovat kovin suuria ja Forman lämminhenkisyyttä tavoittelevaan tunnelmaan ehkäpä
hiukan kolkot. Näyttelypaikkaan toivottiin muutosta ja Messukeskuksen Kokoustamon kokoussali 101 aulatiloineen
osoittautui erinomaiseksi vaihtoehdoksi. Tilat ovat kooltaan yhteensä 1300m2 ja niihin saa tehtyä n. 600m2
näyttelyneliötä. Alla olevista linkeistä pääset tutustumaan tiloihin 360Visualizerissa:

http://messukeskus.visualizer360.com/tilat#20250,20263,358.66,3.88
http://messukeskus.visualizer360.com/tilat#20250,20268,359.26,3.27

AJANKOHTA
Tapahtuma-ajankohtaa toivottiin nykyistä aikaisemmaksi. Habitaren samanaikaisuus todettiin monelta taholta hyväksi
vetoavuksi, mutta myös haitaksi niille näytteilleasettajille, jotka osallistuvat sekä Formaan että Habitareen. Habitaren
aikaan Kokoustamon tilat eivät ole vapaina, joten tapahtuma järjestetään jo elokuun puolella, pe-la 17.-18.8.2018.

OSASTOHINNOITTELU
Hinnoittelua on toivottu saatavan näytteilleasettajille edullisemmaksi. Siirtyminen Kokoustamoon ja eritoten tapahtuman
muuttuessa kaksipäiväiseksi saamme mahdollistettua hintojen melko merkittävänkin laskemisen. Tapahtumaan voi
osallistua kolmella eri osastovaihtoehdolla; Pöytäpaikka, Lattiatila, Valmisosasto:
•

Pöytäpaikka sisältää takaseinän ja sähkön. Naapuripöytään väliä n. 50cm. Pöydän koko 70x120cm.
Pöytäpaikan hinta 250€ + rekisteröintimaksu 150€

•

Lattiatila 70€/m2 + rekisteröintimaksu 150€

•

Valmisosasto sisältää tarvittavat seinät, sähkön sekä yhden valospotin/m (osaston pitkä sivu).
Valmisosastokoot: 9m2, 12m2, 15m2, 20m2. Hinta 120€/m2 + rekisteröintimaksu 150€

TAPAHTUMAN TOTEUTUMISEN EHDOLLISUUS
Kuten jo aikaisemmin totesin, on Formalla pitkät perinteet pidettynä tapahtumana. Helsingin Messukeskuksen
mittapuulla tapahtuma on kuitenkin melko pieni. Viime vuosien järjestelyhaasteiden vuoksi tapahtuma on kuluttanut
tuottoihin nähden liikaa resursseja, jonka vuoksi lähdemme tekemään tapahtumaa ehdollisina siten, että mikäli
tapahtuman näyttelytiloista ei ole varattu 31.5.2018 mennessä vähintään 80% tapahtuma perutaan.

ILMOITTAUTUMINEN
Ohessa on tapahtuma-alueen pohjakartta. Etsi kartasta sinua miellyttävä osastopaikka, soita tämän jälkeen minulle alla
olevaan numerooni ja varataan tuotteillesi vapaana oleva osasto elokuun Formasta.

Pasi Mannila
Tapahtumatuottaja
044-518 3122
pasi.mannila@messukeskus.com

