OSASTOHINNAT

JA TAPAHTUMAN OSALLISTUMISEHDOT

21.–23.4.2017
10.–12.11.2017
Messukeskus Helsinki

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

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

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

NÄYTTELYTILAN HINTA
Osaston koko

Hinta / m2

9-49 m

76 €

yli 50 m2

66 €

2

OUTLETEXPO-PAKETTIOSASTON HINNAT
Osaston koko

Hinta / m2

9m -

106 €

2

Osaston hintaan sisältyy:
• näyttelytila
• valkoiset seinät ja otsalaudat profiili- tai vakiorakenteesta
• 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)
• pistorasia 16A 230 V (3,6 kW) ja sähkön kulutus
• osaston pystytys- ja purkutyö sekä alkusiivous
Maton väri ja on mahdollista vaihtaa 4 viikkoa ennen
tapahtumaa maksutta. Ilmoittamalla siitä osoitteeseen
asiakaspalvelu@messukeskus.com
Osasto rakennetaan profiilirakenteesta ja harmaalla palamatolla
ellei muuta ole ilmoitettu.

Profiilirakenne (riviosasto)

Vakiorakenne (kulmaosasto)

Huom! Muutokset ja lisäykset veloitetaan erikseen.

Tapahtuman osallistumisehdot
Nämä ehdot täydentävät Suomen Messut Osuuskunnan yleisiä osallistumisehtoja.
• Rekisteröintimaksu 100 € laskutetaan jokaiselta
näytteilleasettajalta ilmoittautumisen yhteydessä.
• Vakiokorkeuden 250 cm ylittävät rakenteet ovat mainostilaa,
josta laskutetaan vähintään 400 €.
• Kaksikerrosrakenteet: Toisen kerroksen pinta-alasta laskutetaan
50 % paikanvuokrasta.
• Yhteisosastot: Osastolle tulevista muista yrityksistä laskutetaan
rekisteröintimaksu. Paikan varannut näytteilleasettaja vastaa
yhteisosastonsa osallistumismaksuista.
• Laskutuslisä on 20 €/lasku. Laskutuslisä peritään, jos yrityksen
yhteystietoja muutetaan tai yhteisosaston paikanvuokralasku
jaetaan useamman yrityksen kesken.
• Kaikkiin hintoihin lisätään voimassa oleva alv.

OIKEITA KOHTAAMISIA. AITOJA ELÄMYKSIÄ. KOSKETUS TULEVAISUUTEEN.

• Osallistuminen laskutetaan ennen messuja, kevään tapahtuman
osalta eräpäivä on 24.2.2017 ja syksyn tapahtuman osalta
eräpäivä on 8.9.2017.
• OutletExpoon voivat osallistua outlet-tuotteiden myyjät. Jos
OutletExpo kevät -tapahtuman osaston pinta-alasta yli 10 % on
lastentuotteita, näytteilleasettaja sijoitetaan tapahtumakokonaisuudessa Lapsimessujen puolelle ja häneltä peritään
näyttelytilan vuokra ja rekisteröintimaksu Lapsimessujen hinnaston
mukaisesti. Lapsimessujen myyjät voivat osallistua myös
OutletExpo kevät 2017 -tapahtumaan.
• Teethän tilaukset ajoissa, sillä hinnat nousevat kuukautta ennen
tapahtumaa.
Lisätietoja tapahtumasta www.outletexpo.fi,
puh. 040 358 2341, myynti@sevent.fi

