KEVÄTMESSUT – OSASTOHINNAT 2018
JA TAPAHTUMAN OSALLISTUMISEHDOT

NÄYTTELYTILA JA HINNAT
Voit vuokrata pelkkää näyttelytilaa ja täydentää osastopaikkasi haluamillasi rakenteilla, kalusteilla ja tekniikalla.
Meiltä voit tilata myös yksilöllisesti suunnitellun osaston. Ota yhteyttä: design@messukeskus.com

KEVÄTPUUTARHA

Pihakalusteiden erikoishinta sisältää paikan vuokran,
vihreän palamaton ja yleisvalaistuksen syväsäteilijöillä:

Kasvituotteet:
Osasto

Hinta/m2

51–100 m2

90 €/m2

Riviosasto

64 €/m

101–150 m2

83 €/m2

Kulmaosasto

70 €/m

Yli 150 m

81 €/m2

Muut tuotteet

riviosasto 109 €/m2,
kulmaosasto 119 €/m2

2
2
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Nopean ilmoittautujan etu ei koske kalusteosastojen hintoja.

OMAMÖKKI

OMAKOTI

Rakennukset/laituri/allas/mökkialue:
Rakennukset, altaat, veneet ja laiturit
osastolla (väh. ½ osastosta)

Hinta/m2

Riviosasto

64 €/m2

Kulmaosasto

70 €/m2

Laituri/allas/mökkialueen paikka
(ei osastorakenteita alueelle)

64 €/m2

Muut tuotteet

riviosasto 109 €/m2,
kulmaosasto 119 €/m2

Osaston koko

Hinta/m2

6m

riviosasto 109 €/m2 ,
kulmaosasto 119 €/m2

2

SISUSTA!
Osaston koko

Hinta/m2

6 m2

riviosasto 109 €/m2 ,
kulmaosasto 119 €/m2

Messustartti 520 € laskutetaan kaikilta erikseen ja se sisältää pistorasian 16A 230V 3,6 kW
ja sähkön kulutuksen, sekä näkyvyys- ja ympäristömaksun.

Tapahtuman osallistumisehdot
Nämä ehdot täydentävät Suomen Messut Osuuskunnan yleisiä osallistumisehtoja.
• Osallistuminen laskutetaan ennen näyttelyä, eräpäivä 28.2.2018.
• Messustartti (sis. pistorasia 16A 230V 3,6 kW ja sähkön kulutus, 		
näkyvyys- ja ympäristömaksu) 520 € laskutetaan jokaiselta
näytteilleasettajalta.
• Vakiokorkeuden 250 cm ylittävät rakenteet ovat mainostilaa,
josta laskutetaan vähintään 400 € (vain Oma Koti).
• Kaksikerrosrakenteet: Toisen kerroksen pinta-alasta
laskutetaan 50 % paikanvuokrasta.
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• Osastoille tulevista muista yrityksistä laskutetaan näkyvyysja ympäristömaksu 370 €. Paikan varannut näytteilleasettaja
vastaa yhteisosastosa osallistumismaksuista.
• Laskutuslisä on 20 €/lasku. Laskutuslisä peritään,
jos yrityksen yhteystietoja muutetaan tai yhteisosaston
paikanvuokralasku jaetaan useamman yrityksen kesken.
• Kaikkiin hintoihin lisätään voimassa oleva alv.
• Teethän tilaukset ajoissa, sillä hinnat nousevat
kuukautta ennen tapahtumaa.

KEVÄTMESSUT – OSASTORATKAISUT 2018
Valitse sinulle sopivin tapa osallistua messuille! Voit varata osastopaikan
ja tilata osaston varustelun erikseen, kätevä vaihtoehto on tilata valmis ratkaisu.

MYYNTIOSASTO
on edullinen ja vaivaton tapa osallistua Messukeskuksen tapahtumiin.
Voit täydentää valmiiksi rakennetun osaston toimivaksi kokonaisuudeksi
kalusteilla ja yrityksesi ilmeen mukaisilla somisteilla.
Osaston hintaan sisältyy:
• näyttelytila
• seinät ja otsalaudat profiilirakenteesta (alumiiniprofiilirunko ja valkoinen levy)
tai vakiorakenteesta (valkoiseksi maalattu kovalevy)
• otsalautateksti tai logo, kulmaosastoissa molemmilla sivuilla
(ei otsalaudattomissa osastoissa)

Profiilirakenne (riviosasto)

• palamatto (tummanvihreä, -punainen, -sininen tai -harmaa) tai rullamatto (vaaleanharmaa,
kardinaalinpunainen, tummanvihreä, violetti, turkoosi, ruskea, fuksia, valkoinen, keltainen,
musta, harmaa, sininen, punainen, vihreä, beige, tummansininen, grafiitinharmaa, oranssi)
• perusvalaistus: monimetallivalaisin 1 kpl / otsalautametri
(kulmaosastoissa vain pidemmällä sivulla)
• osaston pystytys- ja purkutyö sekä alkusiivous
Huom! Asennamme tummanharmaan palamaton ellei muuta ole ilmoitettu.
Muutokset ja lisäykset veloitetaan erikseen.

Vakiorakenne (kulmaosasto)

OSASTON HINNAT
(KASVITUOTTEET, RAKENNUKSET)

MYYNTIOSASTON HINNAT
(MUUT TUOTTEET)
Osaston koko

Riviosaston
hinta/m2

Kulmaosaston
hinta/m2

Osaston koko

Riviosaston
hinta/m2

Kulmaosaston
hinta/m2

4 m2

249 €/m2

259 €/m2

4 m2

204 €/m2

-

205 €/m

215 €/m

6–10 m2

160 €/m2

166 €/m2

2

6–10 m

2

2

2

12–21 m2

179 €/m2

189 €/m2

12–21 m

134 €/m

140 €/m2

24–36 m2

164 €/m2

174 €/m2

24–36 m2

119 €/m2

125 €/m2

40–50 m2

148 €/m2

158 €/m2

40–50 m2

103 €/m2

109 €/m2

2

Nopean varaajan
etu: kun varaat
osaston 30.6.2017
mennessä,
saat sen 10 %
edullisemmin!

– asiointipalvelu yrityksille
eMessukeskus-verkkopalvelusta löydät tietoa
eri messuista ja messuille osallistumisesta
• näet ajantasaiset hintatiedot
• ilmoittaudut messuille
• tilaat ja hallinnoit tilauksiasi
• julkaiset tarjouksia, ohjelmatietoja
tai lehdistötiedotteita
• eMessukeskuksesta löytyy myös osastojen
suunnittelijoille ja rakentajille tarvittavat
tiedot tapahtumakohtaisesti
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KEVÄTMESSUT – TAPAHTUMAT KARTALLA 2018
JA YHTEYSTIEDOT

Messukeskus täynnä tapahtumia
Kevätmessujen aikaan Messukeskus täyttyy keväästä, mökkeilystä, sisustamisesta ja rakentamisesta.
Tutustu Kevätmessujen karttaan.

Kevät
Puutarha

Suunnitellaan yhdessä juuri sinulle sopiva osallistumisratkaisu!

Oma Koti

Sisusta!

Päivi Huhta
myyntipäällikkö
puh. 050 387 7332
paivi.huhta@messukeskus.com

Virpi Jokitalo
myyntipäällikkö
puh. 050 376 0835
virpi.jokitalo@messukeskus.com

OmaMökki, Kevätpuutarha
Minna Erkkilä
myyntipäällikkö
puh. 050 087 4019
minna.erkkila@messukeskus.com
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