
  
 
 

Näyttelyn osallistumis- ja peruutusehdot 
Päivitetty 24.6.2021 

 
 

 
ELÄINLÄÄKÄRIPÄIVIEN NÄYTTELY 8.-10.12.2021 
 
 
Paikka Messukeskus, Halli 3, Messuaukio 1, 00520 Helsinki ja virtuaalialusta.  

 
Aika Messukeskuksessa näyttely on auki 8.-10.12.  

Virtuaalialustan näyttely avataan 1.12., ja se on auki tapahtuman jälkeen vähintään 
kuukauden ajan. 

 
Järjestäjä  Fennovet Oy järjestää näyttelyn Suomen Eläinlääkäriliiton toimeksiannosta.  
 
Yhteyshenkilöt Tiina Karenius: tiina.karenius@fennovet.fi, puh. 09 7745 4814. Minna Partanen: 

minna.partanen@fennovet.fi, puh. 09 7745 4847 
Laskutus: Sanna Mikkonen, puh. 09 7745 4823, sanna.mikkonen@fennovet.fi  

 
Tapahtuman verkkosivut www.elainlaakaripaivat.fi  
 
Ilmoittautuminen: https://ssl.eventilla.com/elp21expo 
 
Tapahtuman kuvaus 

Kolmipäiväiset Eläinlääkäripäivät järjestetään hybriditapahtumana ottaen huomioon 
mahdollisesti voimassa olevat kokoontumisrajoitukset. Ainoastaan posterinäyttely 
toteutetaan vain virtuaalisena. Luennot pidetään Messukeskuksessa hallin 3 luentosaleissa, 
joista ne suoratoistetaan virtuaalialustalle reaaliajassa. 
Näyttelyosastot rakennetaan halliin 3. Lisäksi kaikilla näytteilleasettajilla on virtuaaliosasto. 
Eläinlääkäripäivien virtuaalialustalle on pääsy kaikilla: sekä läsnä olevilla että etänä 
osallistujilla, eli virtuaaliosastot ja posterinäyttely ovat kaikkien osallistujien saavutettavissa, 
poikkeuksena reseptilääkkeitä markkinoivat osastot, joille pääsevät vain henkilöt, joilla on 
reseptilääkkeiden määräämis- ja/tai toimittamisoikeus.  
 

Osallistujat ja ohjelma Suurimpaan kotimaiseen eläinlääketieteen täydennyskoulutustapahtumaan odotamme 
yhteensä noin 800-1000 paikalle saapuvaa ja virtuaalisesti osallistuvaa eläinlääkäriä ja 
eläinlääketieteen opiskelijaa. 
 
Osallistujat voivat ilmoittautuessaan valita, seuraavatko luentoja etänä vai tulevatko paikan 
päälle. Mahdolliset turvavälimääräykset saattavat rajoittaa huomattavasti paikalle saapuvien 
henkilöiden määrää päiväkohtaisesti. 
 
Mikäli koronarajoitukset poistuvat ennen Eläinlääkäripäiviä, Messukeskuksessa pidettävään 
näyttelyyn on mahdollista kutsua osallistujien lisäksi näyttelyvieraita. 
Jos Messukeskuksessa pidettävä näyttely avataan kaikille eläinlääkintäalan ammattilaisille, 
henkilön kulkuluvassa näkyy ammatti tekstinä ja värikoodina. Tällöin on mahdollista rajata 
erillinen reseptilääkealue, tai osastot vastaavat itse reseptilääkkeiden markkinoinnista 
oikealle kohderyhmälle. 
 
Virtuaalialustan näyttelyyn pääsevät tutustumaan kaikki päivien osallistujat, ja se on avoin 
kaikille näyttelyvieraiksi rekisteröityneille eläinlääkintäalan ammattilaisille. Virtuaalialustan 
osastoilla on reseptilääkemarkkinointi sallittua, koska vain reseptilääkkeiden toimittamis- 
ja/tai määräämisoikeuden omaavilla henkilöillä on pääsy reseptilääkkeitä markkinoiville 
osastoille. 
 
Osallistujat (ja myös näytteilleasettajien edustajat), jotka ovat antaneet julkaisuluvan, ovat 
nähtävissä virtuaalialustan osallistujaluettelossa. Luettelon kautta näytteilleasettajilla ja 
osallistujilla on mahdollista ottaa yhteyttä toisiinsa chatin kautta tai videopuhelulla. 
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Kolmelle päivälle jakaantuvien luentojen ennakko-ohjelma julkaistaan elainlaakaripaivat.fi -
sivustolla juhannukseen mennessä.  
 

Ilmoittautuminen näytteilleasettajaksi  
 
Näytteilleasettajaksi ilmoittaudutaan verkkolomakkeella: https://ssl.eventilla.com/elp21expo  
 
Järjestäjä ehdottaa toiveiden mukaisia osastopaikkoja näytteilleasettajalle, joka valitsee 
sopivan kokoisen ja muotoisen paikan sekä samalla sitoutuu näytteilleasettajaksi. 
Osastopaikan vuokra laskutetaan kahdessa erässä: osastopaikan koon mukaan määräytyvä 
ilmoittautumismaksu, 59 € / m2, laskutetaan heti paikan hyväksymisen jälkeen, ja 
loppusumma osastopaikan kokonaisvuokrasta laskutetaan syksyllä 2021. 
 
Osastopaikkojen sijoittelu kartalle alkaa 8.6.  
Etusijalla paikan valinnassa ovat isot osastot sekä ne näytteilleasettajat, joilla on sponsori- tai 
yhteistyösopimukset Eläinlääkäriliiton ja/tai Fennovetin kanssa.  
 

Osastopaikan vuokra Messukeskuksessa ja virtuaaliosasto 
 

Neliöhinnat  ilmoittauduttaessa  

€/m2 + alv. 24 % 15.8. asti* 16.8.- 5.9. 6.9. alkaen 

Kulma- tai päätyosastopaikka tai koko korttelin 
kattava osastopaikka 485 535 580 

Riviosastopaikka 470 515 565 
 
Tilavuokraan kuuluu 

• osastopaikka hallissa 3 kolmeksi päiväksi 
• virtuaaliosasto: 

o 14 m2 tai pienemmän osastopaikan varanneille perusosasto 
o 15 m2 tai suuremman osastopaikan varanneille laaja osasto 

• osastoa kohden yksi Eläinlääkäripäivien virtuaaliluentojen osallistumisoikeus, joka 
on tarkoitettu vain näytteilleasettajan omaan käyttöön. 

• sähköisen luentokokoelman lukuoikeus 
• paikka verkossa julkaistavassa näytteilleasettajaluettelossa 
• paikka Eläinlääkärilehdessä julkaistavassa näytteilleasettajaluettelossa 

 
Valmisosasto Myöhemmin ilmoitetaan, jos on mahdollisuus varata 4 m2 (2 m*2 m) paikka valmiiksi 

rakennetusta (seinät, matto, valaistus, sähköpistoke) yhteisosastosta järjestäjän 
määrittämästä korttelista.  
 

Virtuaaliosasto ilman Messukeskuksen osastoa 
 

 Jos näytteilleasettaja ostaa vain virtuaaliosaston, perusosaston hinta on 950 € ja laajan 
osaston 1 500 € 

  
Lisäkustannukset, tilattava erikseen 

• Sähkönsyöttö, tilaus Suomen Messuilta  
• Osaston siivous, tilaus Suomen Messuilta 
• Mahdollinen tavaroiden varastointi, osastolle tulevien tavaralähetysten vastaanotto, 

tilaus NIEMI® Tapahtumapalvelut 
• Osastorakenteet, kalusteet ja valaistus, tilaus Suomen Messuilta tai omalta 

yhteistyökumppanilta. 
• Virtuaaliosaston sisällönsyöttö, tilaus järjestäjältä 

https://ssl.eventilla.com/elp21expo
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Useampi yritys samalla osastolla 

 
Näytteilleasettajaksi ilmoittautuneen tahon lisäksi samalle osastolle tulevat muut 
näytteilleasettajat on ilmoitettava järjestäjälle. Jokaisesta alanäytteilleasettajasta laskutetaan 
200 €. Alanäytteilleasettajien tiedot julkaistaan myös näytteilleasettajaluetteloissa.  
Osastopaikan päänäytteilleasettaja maksaa yhteisosaston laskut. 
 

Näyttelyosasto Messukeskuksessa 
  
Jotta näyttely olisi turvallinen ja sen yleisilme olisi siisti ja yhdenmukainen, jokaisella osastolla 
tulee olla omat kiinteät seinärakenteet. Mainostelineet, verhot tms. eivät ole seininä 
hyväksyttäviä. Pääsääntöisesti pienin osastopaikka on 4 m2; katso kartasta mahdolliset 
poikkeukset. 
 
Näytteilleasettajille lähetetään myöhemmin Suomen Messujen Rakennusohje. Jos tilaat 
rakenteet omalta yhteistyökumppanilta, välitä tieto asianosaisille. 
 
Lisämainostila ja erityisrakenteet on hyväksytettävä järjestäjällä. Osastojen peruskorkeus on 
250 cm, jota korkeammat rakenteet ja ripustukset tai käytävän ylittävät rakenteet ovat 
lisämainostilaa, josta veloitetaan markkinointimaksu 940 €. Lisäksi laskutetaan Suomen 
Messujen veloittama mahdollinen ripustusmaksu. Mainosbanderollien tarkat ripustuspaikat 
osastojen yläpuolelle määrittää Messukeskus.  
 
HUOM: Osaston ulkopuolinen markkinointi ja esitteiden jako sekä äänentoistolaitteiden 
käyttö osastolla on kielletty, ellei siitä ole sovittu järjestäjän kanssa etukäteen. 
 
Eläinten tuominen Eläinlääkäripäiville ei ole toivottavaa. Jos kuitenkin näyttelyosaston 
demonstraatioissa on eläimiä mukana, siitä on sovittava järjestäjän kanssa osastopaikkaa 
valittaessa. 
 

Virtuaaliosasto Virtuaalinäyttely on jaettu toimialan mukaisiin kategorioihin, ja näytteilleasettajan osasto voi 
näkyä useammassa kategoriassa.  
Reseptilääkkeitä markkinoivien näytteilleasettajien osastot näkyvät reseptilääkkeet-
kategoriassa kokonaisuudessaan mutta muissa mahdollisissa kategorioissa vain 
vapaankaupan tuotteiden osalta. 

  
Osastojen järjestys virtuaalialustalla ja kategorian sisällä määräytyy Messukeskuksen 
osastokokojen mukaan: suurimmat osastot ovat ylimpänä (samankokoiset osastot 
aakkosjärjestyksessä), eli perusosastot ovat laajojen osastojen jälkeen. Perusosastoja on 
pöytäkoneen näytössä kolme rinnakkain, ja niiden kuvakkeet ovat pienemmät, kun taas 
laajoja osastoja on kaksi rinnakkain (mobiili- ja tablettinäkymässä kaikki osastot ovat 
allekkain). 
 
Näytteilleasettajat syöttävät itse sisältöä virtuaaliosastolle 30.11. mennessä. 
Virtuaaliosastojen elementeistä ja sisällöntuottamisesta on erillinen ohje.  
Jos järjestäjä tekee sisällönsyötön ja materiaalin muokkausta näytteilleasettajan puolesta, 
laskutetaan näytteilleasettajalta 85 €/tunti. Tällöin valmis aineisto on toimitettava 
järjestäjälle erikseen sovittuna aikana, kuitenkin viimeistään kuukausi ennen tapahtumaa. 
 

Vuorovaikutus Kaikilla osastoilla on mahdollisuus omaan chat-kanavaan. Osastojen edustajat voivat 
osallistujalistan kautta lähettää osallistujille yksityisviestejä ja käydä osallistujien kanssa 
yksityisvideopuheluita.  
 
Osastot koostuvat pääosin samoista elementeistä, mutta perusosaston elementit ovat 
tietyssä järjestyksessä, ja sisältö on suppeampi kuin laajan osaston. Laajan osaston sisältö on 
kustomoitavissa. 
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Perusvirtuaaliosaston elementit: 

• Osaston kansikuva 

• Esittelyteksti (rajattu merkkimäärä) 

• Linkkipainikkeita (rajattu määrä) 

• Yhteystiedot 

• Kuvituskuvia (rajattu määrä) 

• Pdf-upotus (esim. sähköiset esitteet) 

• Kävijäraportti tapahtuman jälkeen 

• Rajattu määrä edustajia virtuaalialustalla 

 
 

Laajan virtuaaliosaston elementit: 

• Osaston kansikuva  

• Esittelyteksti 

• Linkkipainikkeita  

• Yhteystiedot 

• Kuvituskuvia  

• Pdf-upotuksia (esim. sähköiset esitteet) 

• Videoupotuksia (esim. esittelyvideot) 

• Videokeskusteluhuone 

• Päiväkohtainen kävijäraportti 

Näyttelyn aukioloajat, rakennus- ja purkuajat 
 
Näyttelyn aukioloaika noudattaa ohjelman luentoaikoja, ja päiväkohtaiset ajat tarkentuvat 
myöhemmin. 
Rakennusaikaa on tiistaina 7.12. klo 7.00–22.00.  
Purkuaika alkaa perjantaina 10.12. noin klo 16 ja päättyy klo 22.00. Huom: rakenteita ei saa 
purkaa, autolla ajaa halliin eikä käytäviä tukkia, ennen kuin luennot ovat päättyneet. 
 

Näytteilleasettajien kulkuluvat 
   

Jos kokoontumisrajoitukset ovat voimassa joulukuussa, saatetaan edustajien määrää 
osastolla rajoittaa. Näytteilleasettajan kulkuluvan Messukeskukseen saavat maksutta ne 
näytteilleasettajan edustajat, jotka työskentelevät näytteilleasettajan osastolla näyttelyn 
aikana. Jokaisen näytteilleasettajan edustajan on rekisteröidyttävä ennakkoon. Linkki tähän 
rekisteröitymiseen toimitetaan myöhemmin. 
 

Lisänäkyvyyttä Eläinlääkäripäivillä 
   

Jos olette kiinnostuneita sponsoroimaan esim. kynät ja lehtiöt tai kaulanauhat, vuokraamaan 
luentosalin lounasaikaan tai muuten lisäämään yrityksenne näkyvyyttä Eläinlääkäripäivillä, 
ottakaa yhteyttä, niin etsimme sopivan vaihtoehdon teille. 
 

Näytteilleasettajien järjestämät tilaisuudet sallittuja vain luentotauoilla 
   

 Ainoastaan näytteilleasettajat saavat järjestää Messukeskuksessa tilaisuuksia 
Eläinlääkäripäivien yleisölle Eläinlääkäripäivien luentojen aikana.  
Jos järjestätte Messukeskuksessa omia tilaisuuksia, pyydämme ottamaan 
suunnitteluvaiheessa yhteyttä.  
 

Osallistumisen vahvistaminen ja maksuehdot 
  
Näytteilleasettaja hyväksyy järjestäjän ehdottaman näyttelypaikan mahdollisimman pian ja 
maksaa järjestäjän laskuttaman ilmoittautumismaksun ja näyttelypaikkavuokran 
viimeistään laskujen eräpäivinä. Viivästyskorko on korkolain mukainen. Jos näyttelypaikan 
vuokraa ei ole maksettu eräpäivään mennessä eikä asiasta ole muuta sovittu, osastopaikan 
käyttöoikeus palautuu järjestäjälle. Näytteilleasettaja ei saa ilman järjestäjän kirjallista lupaa 
vuokrata tai luovuttaa edelleen osastoaan tai sen osaa. Järjestäjällä on oikeus hylätä 
ilmoittautuminen näytteilleasettajaksi. 
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Peruutusehdot Peruutus on aina tehtävä kirjallisesti Fennovet Oy:lle. Jos jo kartalle sijoitettu näyttelypaikka 
perutaan, osallistujalta veloitetaan aina peruutusmaksu, joka on 600 euroa.  
31.7.2021 jälkeen tehdyistä peruutuksista järjestäjä perii peruutusmaksun lisäksi myös puolet 
paikan kokonaisvuokrasta. 6.9.2021 jälkeen tehdyistä koko paikan tai osittaisen paikan 
peruutuksista peritään täysi näyttelypaikan vuokra. 
 
Jos näyttelyä ei voida järjestää Messukeskuksessa koronarajoitusten vuoksi ja näyttely 
toteutetaan vain virtuaalisena, palautetaan näytteilleasettajalle ilmoittautumismaksun ja 
osastopaikan kokonaishinnan välinen erotus. Tarkennuksena todettakoon, että 
ilmoittautumismaksulla, jota ei siis palauteta, saa aina vähintään virtuaaliosaston. 
 

Tiedotus järjestelyistä ja mahdollisista muutoksista 
  
 Ilmoittautuessaan Eläinlääkäripäiville näytteilleasettaja nimeää yhteyshenkilön. Järjestäjä 

tiedottaa sähköpostitse yhteyshenkilöille tapahtuman järjestelyistä ja mahdollisista 
turvallisuusmääräyksistä johtuvista muutoksista. 

  
Eläinlääkäripäivien ja oheistapahtumien ajantasaiset tiedot löytyvät kootusti verkosta: 
www.elainlaakaripaivat.fi. Sivustolta on mahdollista varata paikkoja mainosbannereille. 
Näytteilleasettajainfo ja päivitetty näyttelykartta ovat sivulla: 
https://www.fennovet.fi/elainlaakaripaivat/naytteilleasettajalle 
 

Hinnat ja arvonlisävero 
   

Esitettyihin hintoihin lisätään laskutuksen yhteydessä kulloinkin voimassa oleva 
arvonlisävero.  
 
Tarkennamme käytännönjärjestelyitä syksyllä. Vastaamme kysymyksiin ja kerromme 
mielellämme lisää Eläinlääkäripäivistä. 

   
 Yhteistyöterveisin, 
 
 
 
  
 Tiina Karenius 

Eläinlääkäripäivien näyttelyvastaava 
myynti- ja markkinointipäällikkö, vtj, Fennovet Oy  
tiina.karenius@fennovet.fi 
Puh. 09 7745 4814 
 
Minna Partanen 
koulutussihteeri, Fennovet Oy 
minna.partanen@fennovet.fi 
Puh. 09 7745 4847 

 
Näyttelyinfo:   https://www.fennovet.fi/elainlaakaripaivat/naytteilleasettajalle  
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