MINÄ OLEN -MESSUT 8.-9.2.2020 / MINÄ OLEN EXPO
Paikka/Place:
Aukioloaika / Exhibition time:

Finlandia-talo, Helsinki, Finlandia Hall, Helsinki
La / Sat
10.00–18.00
Su / Sun
10.00–17.00
Pystyttämisaika / Building time:
Pe/ Fri
15.00–18.00
La / Sat
8.00– 10.00
Purkuaika / Dismantelement time: Su / Sun
17 00– 19.00
Messujen purkamisen saa aloittaa su klo 17.00.
Dismantleling is allowed to start only after 17 00 on Sunday.

Paikkojen vuokrahinnat / Prices for tables / treatment places
Paikka + myyntipöytä / Stand + table
250 € + alv 24 %
pöytä/ table 60 x 145 cm (2,32 m2) +1 tuoli /chair
2 kpl/pc kulkulupa /badges
450 € + alv 24 %
pöytä / table 60 x 290 cm (4,64 m2) + 2 tuolia /chairs
3 kpl/pc kulkulupa /badges
530 € + alv 24 %
L-pöytä/table 60 x 290 + 60 x 145 ( 5,6 m2) 2 tuolia/chairs 3 kpl/pc kulkulupa /badges
Paikka ilman kalusteita
650 € + alv 24 %

Näyttelypaikka yksi avoin sivu /stand one side open
(3 m = paikan leveys)
ei kalusteita / furniture not incl 3 x 3 m / 9 m2
4 kpl /pc kulkulupa /badges

845 € + alv 24 %
1130 € + alv 24 %

Näyttelypaikka 2 -3 avointa sivua / Stand 2 -3 sides open
ei kalusteita / furniture not incl
3 x 3 m / 9 m2
6 kpl /pc kulkulupa /badges
ei kalusteita / furniture not incl
3 x 4 m / 12 m2
6 kpl/pc kulkulupia /badges

Isommat tilat sopimuksen mukaan. / Other exhibition areas according to agreement.
Hoitopaikat/ Treatment places EI MYYNTIÄ / no sales / 3 krs
220 € + alv 24 %
oma hoitopöytä /own treatment table 2,5 x 1,6 m / n 4,0 m2 1 kpl /pc kulkulupa /badges
Tulkintapaikka /
200 € + alv 24 %

pöytä / table 40 x 130 cm ( n 2 m2)

+ 2 tuolia /chairs

1 kpl/pc kulkulupa /badges

Lisätilauksesta valmisosastopaketit tai lisäkalusteet (toimittaa WS-ExpoGroup Oy)
Tiedustelut Anu Rautkari
Pöytäpaikka
sisältää pöydän, tuolin ja noin 1 m takaosan. Pöydän viereen tai eteen ei ole mahdollista laittaa lisähyllyjä tai telineitä, Lisätilan käytöstä
sovitaan ja veloitetaan erikseen. Paikkojen sijainnissa ja koossa (kork 10%) mahdollisuus pieniin muutoksiin pidätetään.
Varapoistumistiet on pidettävä avoimina paloturvallisuussyistä.
Exhibitors space is a table, 1 chair and equivalent area behind the table. It is not allowed to put shelves etc. on either side of table or
front of the table. All additional space will be charged.
All emergency exits have to be kept clear at all times.
Yhteisosastot / Shared place
Näytteilleasettaja voi jakaa myyntipaikan toisen näytteilleasettajan kanssa, mutta molempien tietojen kirjaamisesta messulehteen on
lisäveloitus 40 € + alv 24% ja kahdesta messupaikkalaskusta on lisäveloitus 33 € + alv 24%.
If you wish to share a place, please contact us for more information.
Maksu j / Payments
Paikkavaraus on sitova. Ensimmäinen erä 250 € + ALV 24% / varaus, laskutetaan paikan varaamisen jälkeen (maksuaika 14 pv) ja
toinen erä erääntyy joulukuussa.
Vahingonkorvaus / Compensation
Mikäli messut peruuntuvat viranomaisten vaatimuksesta tai järjestäjästä riippumattomasta syystä, Minä Olen Keskus Oy ei ole
korvausvelvollinen muilta osin kuin paikkamaksun osalta. If the exhibition is cancelled by authorities or irrespective of organizer, Minä
Olen Keskus Ltd. is not liable for any expenses other than the rental fee.
Kulkuluvat /Exhibitor's badges
Kulkuluvat jaetaan infosta pe ja la ja niiden tulee olla näkyvissä koko messujen ajan. Lisäkulkuluvat 17 € + alv 24% kpl. tilauket
mielellään etukäteen. Voi ostaa myös messuinfosta. Exhibitor s badges will be distributed prior to the exhibition. Badges has to be
visible at all times. Additional badges are 17 € each and need to be ordered and paid for prior to the exhibition date.
Siivous / Cleaning
Näytteilleasettaja VASTAA MYYNTIPAIKKANSA SIIVOUKSESTA JA JÄTEHUOLLOSTA. Paikan siivoamisesta veloitetaan. Please
leave your place tidy and take all rubbish to designated place. If we have to clean after you there wil be an extra charge
Sähkö / Electricity
Sähkö tilataan etukäteen 10.1.2019 mennessä. Electricity has to be ordered beforehand 10th oj January at the latest.
Sähkön hinta 95 € + alv 24€% / Price 95 € + VAT 24 %

Lisätiedot / Myyntipaikat Anu Rautkari 040 5750 778
e-mail: anu.rautkari@minaolen.com

