OHJEITA NÄYTTEILLEASETTAJILLE
Aukioloaika

La 10.00-18.00

Su 10.00-17.00

Pystytysaika

Pe klo 15.00 – 18.00 aikaisemmin vain sopimuksen mukaan
La klo 8.00 – 10.00
Su klo 9.00
näytteilleasettajat sisään
Purkuaika
Su klo 17.00 – 19.00
Talosta oltava ulkona 19.00
Aikoja tulee noudattaa

Ajo-ohjeet näyttelytavaroiden tuontia ja vientiä varten

(kts karttakuva)
Keskustasta päin Mannerheimintieltä käännös heti Finlandia-talon jälkeen - ajo kävelytietä suoraan
pääoven eteen.

Suosittelemme tavaroiden tuontia pääovesta M4, siellä on pieni henkilöhissi käytössä.
Messuilla on muutama tavarakärry asiakkaiden käyttöön.

Painavat tavaramäärät 2 kerrokseen / salikerrokseen
Töölönlahden puolella ajo Karamzininrantaa ovi K5, josta tavarahissi ylös kaikkiin kerroksiin.
Suuret ja painavat tavaramäärät suositellaan tuotavaksi Töölönlahden puolelta tavarahissillä.
(K5 tavarahissin koko 2,09 kork, oven lev 1,05, syv 2,6, nostokyky 1000 kg)
Käytössä on vain yksi tavarahissi, joten hissi voi ruuhkautua.

Pysäköinti pihalla vain purkamisen ja lastauksen ajan, huomioitava myös muut
autoilijat. Kyseessä on piha-alue, joten noudatettava erityistä varovaisuutta.

2 kerros kulkureitit
Finlandia -talo on suojelukohde, joten lattiapintojen suhteen noudatettava erityistä
varovaisuutta.
2 kerroksen kulkureitit suojattu levyillä, rullakoiden ja kärryjen kanssa vain suojatuilla
alueilla.
Lauantaina EI VOI 2 kerroksessa käyttää rullakoita (suojaukset vain pe)

Paikoitus
Finlandia-talon lähietäisyydellä on vain maksullisia pysäköintipaikkoja.
Finlandia-talon vieressä Q-Park Finlandia, josta hissiyhteys suoraan Finlandia-taloon.
Auton maksimikorkeus 2,5 / 4,5 m (ohjeet puomilla)
Hinta näytteilleasettajille 25 € /vrk (norm 36 e) / vrk (yhtäjaksoinen pysäköinti) .
Alennuslippuja myydään messuinfosta.
Ajo parkkihalliin Karamzininrannan kautta. Alennuslippua tarvitaan vasta pois lähdettäessä, ohjeet
saa Messuinfosta.
www.finlandia-talo.fi/ajo-ohjeet
Europark-Eliel vain sunnuntaina 1 € /h
www.europark.fi/pysakointitalot/hki-eliel/

Lähialueen hotelleilla on omat pysäköintietunsa.

Pöytäliinat
Ekologisista syistä luovuimme liinoituksesta. Pöytäliinat on tarvittaessa tuotava itse.

Mainokset
Mainosmateriaalin kiinnittäminen kaikkiin Finlandia-talon rakenteisiin on kielletty.

KULKULUVAT JAETAAN MESSUINFOSTA (pe-la)
(Tulkinnat ja Hoitopaikat saavat lupansa postissa)
LUVAT JAETAAN STÄNDIN NUMERON MUKAAN.
Muista oman ständisi numero, niin saamme luvat jaettua sujuvasti.
Infon vieressä taulu, jossa näytteilleasettajat aakkosittain, siitä voi tarkistaa oman paikkansa
numeron.
Kulkuluvat on näytettävä ovella jo rakennusvaiheessa. Infoon voi jättää kuoressa myyjille
tulevat liput (STÄNDIN NUMERO JA NÄYTTEILLEASETTAJAN NIMI KUOREEN)

Siivous
Näytteilleasettaja vastaa myyntipaikkansa siivouksesta ja jätehuollosta. Kierrätysjäteastiat
ovat näytteilleasettajien käytössä. Jäteastioiden paikat kerrotaan infosta. Näytteilleasettajan
tulee jättää myyntipaikkansa siistiksi, roskien poisviemisestä veloitamme 60 € + alv /h.

Ravintolapalvelut pohjakerroksessa
Kahvila 2 kerroksessa (auki la 8.00-18.00 su 9.00-17.00) ja
Cafe Veranda pohjakerroksessa (auki pe 9-19, la 8.00-18.00) ja su 9.00-17.00)
Lounas 14,50 €, Lyyti-palvelun kautta ennakkoon tilattuna 12,50 € / la ja su
Lyyti-palvelun linkki löytyy nettisivuiltamme (Palvelu sulkeutuu 8.2.2019klo 23.59))
Perjantaina ja lauantaina klo 8-10 voi käydä kahvioissa ostamassa ruokakuponkeja
ennakkoon, joita käyttämällä välttää jonotuksen.

Messupaikka
Kaikenlaisten telineiden, hyllyjen, vaatetankojen tms asettaminen oman alueen ulkopuolelle
ei ole sallittua. Myyntipöytien edessä myyminen ei myöskään ole sallittua.
Kynttilöiden, tuikkujen tai tuoksulamppujen käyttö ei ole sallittua messualueella.

Laskut
Laskut tulee olla maksettu ennen messuja.
MESSUOHJELMA JA KARTAT LÖYTYVÄT osoitteesta:
www.minaolenmessut.fi

Toivotamme teidät sydämellisesti tervetulleeksi messuille.
Tehkäämme messuja yhdessä ilolla ja sydämellä!

M4 Pääovi, K5 tavarahissi

Tässä kohta, josta käännytään Finlandia-talon pääovelle Mannerheimintieltä pohjoiseen päin
ajettaessa

