OSASTOHINNAT

JA TAPAHTUMAN OSALLISTUMISEHDOT

24.–25.8.2018
Messukeskus Helsinki

Valitse sinulle sopivin tapa osallistua messuille. Voit varata osastopaikan
ja tilata osaston varustelun erikseen. Kätevä vaihtoehto on tilata valmisosasto.
Alla löydät myös tapahtuman osallistumisehdot.

Näyttelytila

NÄYTTELYTILAN HINTA

Voit vuokrata pelkkää lattiatilaa ja täydentää osastopaikkasi haluamillasi
rakenteilla, kalusteilla ja tekniikalla. Mikäli varaat pelkkää lattiatilaa olet
velvollinen rajaamaan alueesi naapuriosastoihin nähden. Rajaamiseen
soveltuu es. sermit, hyllyt tai vaikkapa telttakehikko kankaineen.

Osaston koko

Hinta / m2

4–200 m2

39 €

Pöytäpaikka
on helppo ja edullinen tapa osallistua messuille.
Pöytäpaikan hinta on 109 € ja koko 2 m2 (2 x 1 m).
Hintaan sisältyy 2 m takaseinää ja 120 x 70 cm pöytä.

Kortteliosasto

KORTTELIOSASTON HINTA

on helppo ja edullinen tapa osallistua messuille. Kortteliosasto on
mahdollinen tietyissä kortteleissa ja sen voit tilata viidessä koossa:
4 m2, 6 m2, 8 m2, 10 m2 ja 12 m2.

Osaston koko

Hinta / m2

4–12 m2

75 €

KORTTELIOSASTON HINTAAN SISÄLTYY:
•
•
•
•

paikanvuokra
valkoiset seinät profiilirakenteesta
vaakaprofiilit osaston etureunassa
osaston pystys- ja purkutyö

OSASTON HINNAT

Myynti-/ Esittelyosasto
on edullinen ja vaivaton tapa osallistua Messukeskuksen tapahtumiin.
Voit täydentää valmiiksi rakennetun osaston toimivaksi kokonaisuudeksi kalusteilla ja yrityksesi ilmeen mukaisilla somisteilla.

Hinta / m2

4–10 m2

135 €

12–21 m

OSASTON HINTAAN SISÄLTYY:
•
•
•
•
•
•
•
•

Osaston koko
2

24–36 m2

näyttelytila
valkoiset seinät ja otsalaudat profiili- tai vakiorakenteesta
otsalauta tekstillä tai logolla
palamatto (tummanvihreä, punainen, sininen tai harmaa)
pistorasia 16A 230 V (3,6 kW) ja sähkön kulutus
valaistus, 1 spotti / m (osaston pitkä sivu)
osaston pystytys- ja purkutyöt
alkusiivous

109 €
94 €

Huom. asennamme tummanharmaan maton ellei muuta ole ilmoitettu.
Muutokset ja lisäykset veloitetaan erikseen.
Meiltä voit tilata myös yksilöllisesti suunnitellun osaston, ota yhteyttä:
design@messukeskus.com

Profiilirakenne (riviosasto)

Vakiorakenne (kulmaosasto)

Tapahtuman osallistumisehdot
Nämä ehdot täydentävät Suomen Messut Osuuskunnan yleisiä osallistumisehtoja.
• Rekisteröintimaksu 50 € laskutetaan jokaiselta näytteilleasettajalta
ilmoittautumisen yhteydessä.
• Yhteisosastot: Osastolle tulevista muista yrityksistä laskutetaan
rekisteröintimaksu. Paikan varannut näytteilleasettaja vastaa
yhteisosastonsa osallistumismaksuista.
Lisätietoja tapahtuman myyntipäälliköltä tai tanssiviekoon.fi.
Ota yhteyttä! pasi.mannila@messukeskus.com, p. 044 518 3122

OIKEITA KOHTAAMISIA. AITOJA ELÄMYKSIÄ. KOSKETUS TULEVAISUUTEEN.

• Laskutuslisä on 20 €/lasku. Laskutuslisä peritään, jos yrityksen
yhteystietoja muutetaan tai yhteisosaston paikanvuokralasku
jaetaan useamman yrityksen kesken.
• Kaikkiin hintoihin lisätään voimassa oleva alv.
• Osallistuminen laskutetaan ennen messuja.
Laskun eräpäivä on 28.7.2018
• Osallistumiseen kuuluu osaston kokoon perustuva määrä
kulkulupia, 1 kpl/2 m2.

