Päivitetty 18.6.2020

eELÄINLÄÄKÄRIPÄIVIEN VIRTUAALINEN NÄYTTELY
Paikka

Virtuaalialusta verkossa. Palveluntarjoaja Glisser.

Järjestäjä

Fennovet Oy järjestää näyttelyn Suomen Eläinlääkäriliiton toimeksiannosta.

Ilmoittautuminen näytteilleasettajaksi
Virtuaalitapahtuman näytteilleasettajaksi ilmoittaudutaan verkossa:
https://ssl.eventilla.com/elp2020virtualexpo

Ajankohta

Näyttelyosaston hintaan sisältyy näkyvyys ajalla 24.8.‐18.10.2020:
 eEläinlääkäripäivien etkot 24.8.‐6.9.
Etkojen aikana kaikilla on maksuton ja avoin pääsy virtuaalialustalle
Eläinlääkäripäivien verkkosivulla olevan linkin kautta. Näyttelyosastoilla voi olla
aktiivista toimintaa.
 eEläinlääkäripäivät 16.‐18.9.
Tapahtumaan ilmoittautuneet osallistujat pääsevät alustalle 14.9. alkaen. 16.‐18.9.
luennoidaan ohjelman mukaiset esitykset streamattuna, ja näyttelyosastoilla on
aktiivista toimintaa.
 21.9.‐18.10. osallistujilla on mahdollista katsoa luentotallenteet ja tutustua
näyttelyosastojen materiaaleihin.

eEläinlääkäripäivien tarjonta
Tapahtuman muututtua virtuaaliseksi, keväällä suunniteltuun luento‐ohjelmaan tulee
muutoksia, jotka päivitetään verkkosivustolle sitä mukaa, kun tiedot vahvistuvat.
Tarjolla on kolmelle päivälle jakaantuvat luennot ja näyttely. Sponsorit voivat täydentää
ohjelmatarjontaa omilla streamauksillaan. Avajaiset, eläinlääkäreiden keskustelutilaisuus ja
posterinäyttely jäävät pois.
Oheistapahtumana vuosittain ollut Eläintenhoitajaseminaari järjestetään tänä vuonna
erikseen, eikä sen osallistujilla ole pääsyä näyttelyyn muulloin kuin kaikille avointen etkojen
aikana.
Osastotyypit, hinnat ja ominaisuudet
Perusosasto, hinta 1200 € + alv 24 %.
Perusosastolla näytteilleasettaja ei ole aktiivisesti paikalla, eikä näytteilleasettajalla ole
moderointioikeuksia. Osaston hintaan sisältyy:
 oma logo
 kolme linkkiä näytteilleasettajan verkkosivustoille
 esitteiden ym. jakelu katsottavaksi (pdf, jpg, gif)
 Q&A‐toiminto moderoimattomana, jolloin osastolla esitetyt kysymykset ja
kommentit näkyvät kaikille, kuten avoimessa chatissä
 mahdollisuus kustomoida painikkeet ym. näytteilleasettajan väreihin
Videotallenteiden jakaminen perusosastolla, lisähinta 700 € + alv 24 %
 videotallenteen jakelu Vimeossa, Youtubessa tai Zoomissa joko yrityksen oman tilin
tai vaihtoehtoisesti verkkoalustan palveluntarjoajan tilin kautta
Aktiiviosasto, 3900 € + alv 24 %.
Näytteilleasettaja on aktiivisesti osastolla paikalla, ja näytteilleasettajalla on
moderointioikeudet omalla osastollaan. Näytteilleasettajan käytettävissä on alustan
analytiikka, josta voi katsoa mm. osaston kävijämääriä ja osallistumista esim. kyselyihin tai
arvontoihin. Osastolla aktiviteetteihin osallistuneiden henkilöiden sähköpostiosoitteet
tallentuvat näytteilleasettajan raportteihin. Osaston hintaan sisältyy:
 oma logo
 esitteiden ym. jakelu katsottavaksi (pdf, jpg, gif)











kolme linkkiä näytteilleasettajan verkkosivustoille
mahdollisuus kustomoida painikkeet ym. näytteilleasettajan väreihin
videotallenteen jakelu Vimeossa, Youtubessa tai Zoomissa joko yrityksen oman tilin
tai vaihtoehtoisesti verkkoalustan palveluntarjoajan tilin kautta
chat (Q&A) osallistujien kanssa, joko moderoituna tai vapaana
mahdollisuus sopia tapaaminen edustajan kanssa
mahdollisuus pyytää osallistujien yhteystietoja esim. näytteiden lähettämistä varten
mahdollisuus järjestää arvonta osallistujien kesken
mahdollisuus laatia kyselyitä osallistujille
osaston kävijäanalytiikkaa joko omana grafiikkanaan tai vaihtoehtoisesti ladattavana
CSV‐muotona

Jos näytteilleasettajalla on useampi osasto
Jos näytteilleasettaja varaa useamman osaston (esimerkiksi toisen reseptilääkkeille ja toisen
vapaankaupan valmisteille tai pieneläin‐ ja tuotantoeläinpraktiikassa käytettävät tuotteet eri
osastoilla), ensimmäinen aktiiviosasto on perushintainen ja seuraavien osastojen hinnoista
myönnetään 20 % alennus.
Lisäkustannukset, tilattava erikseen – hinta ilmoitetaan myöhemmin
Sponsoreiden livestreamaukset luentojen väliin tehdään ko. luentopäivänä
Messukeskuksessa. Osastojen ennakkoon tallennettu videomateriaali on mahdollista kuvata
15.9. tai muuna ajankohtana ennen tapahtumaa Messukeskuksessa. Livestreamausten ja
tallenteiden kuvausajat on varattava 10.8. mennessä.
Reseptilääkkeiden markkinointi osastolla
Reseptilääkkeitä esitteleville osastoille pääsyä rajoitetaan pin‐koodilla 14.9.‐18.10.2020.
Koodi jaetaan osallistumislinkin yhteydessä eläinlääkäreille ja muille reseptilääkkeiden
määräämis‐ tai toimittamisoikeudet omaaville henkilöille.
Huom: Etkojen aikana 24.8.‐6.9.2020 reseptilääkemarkkinointi ei ole sallittua.
Lisänäkyvyyttä eEläinlääkäripäivillä
Jos olette kiinnostuneita sponsoroimaan esimerkiksi tiettyä luentokokonaisuutta, pitämään
omia luentoja eEläinlääkäripäivien aikana tai muuten lisäämään yrityksenne näkyvyyttä
Eläinlääkäripäivillä, ottakaa yhteyttä, niin etsimme sopivan vaihtoehdon teille.
Näyttelyosaston vahvistaminen ja maksuehdot
Näytteilleasettaja maksaa järjestäjän laskuttaman osallistumismaksun viimeistään laskun
eräpäivänä. Viivästyskorko on korkolain mukainen. Jos osallistumismaksua ei ole maksettu
eräpäivään mennessä, eikä asiasta ole muuta sovittu, osaston käyttöoikeus raukeaa.
Näytteilleasettaja ei saa luovuttaa edelleen osastoaan. Järjestäjällä on oikeus hylätä
ilmoittautuminen.
Peruutusehdot
Peruutus on aina tehtävä kirjallisesti Fennovet Oy:lle. Jos ilmoittautuminen näyttelyyn
perutaan osaston materiaalien latauksen jälkeen, näytteilleasettajalta veloitetaan aina
peruutusmaksu, joka on 400 euroa + alv 24 %
24.8.2020 tai sen jälkeen tehdyistä peruutuksista järjestäjä perii peruutusmaksun lisäksi myös
puolet osastomaksusta. 14.9.2020 jälkeen tehdyistä peruutuksista peritään täysi
osallistumismaksu.
Näyttelyn ja sponsorikohteiden rakennusajat
Sponsorilogot sisääntulosivulle ja sponsoroiduille luennoille: 10.8.2020 mennessä
Osastojen materiaalit etkoille, esim. yritysesittelyt ja vapaankaupan tuotteet: 17.8.2020
Osastojen lisämateriaalit, esim. reseptilääkkeet: 1.9.2020 mennessä
Näytteilleasettajien omat videotallenteet SVV:lle: 9.9.2020 mennessä
Luentojen yhteydessä järjestettävät kyselyt ja arvonnat: 1.9.2020 mennessä
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www.elainlaakaripaivat.fi

eEläinlääkäripäivien ja oheistapahtumien ajantasaiset tiedot löytyvät kootusti
Eläinlääkäripäivät.fi‐verkkosivustolta. Sivustolta on mahdollista varata paikkoja
mainosbannereille.
Vastaamme kysymyksiin ja kerromme tarvittaessa lisää eEläinlääkäripäivistä.
Yhteistyöterveisin,

Tiina Karenius
eEläinlääkäripäivien näyttelyvastaava, Fennovet Oy
tiina.karenius@fennovet.fi, puh. 09 7745 4814
Minna Partanen
koulutussihteeri, Fennovet Oy
minna.partanen@fennovet.fi, puh. 09 7745 4847
Näyttelyinfo:
Ilmoittautuminen:
Tapahtuman verkkosivusto:

https://www.fennovet.fi/elainlaakaripaivat/naytteilleasettajalle.html
https://ssl.eventilla.com/elp2020virtualexpo
https://www.elainlaakaripaivat.fi
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