ELÄINLÄÄKÄRIPÄIVIEN NÄYTTELY 11.-13.12.2019
Paikka

Messukeskus, Siipi, Messuaukio 1, 00520 Helsinki.

Järjestäjä

Fennovet Oy järjestää näyttelyn Suomen Eläinlääkäriliiton toimeksiannosta.

Ilmoittautuminen näytteilleasettajaksi
Näytteilleasettajaksi ilmoittaudutaan lomakkeella: https://ssl.eventilla.com/elp19expo
Osastopaikkojen jako ja kartan piirtäminen alkaa 6.5. Järjestäjä sijoittaa osastot. Paikat
jaetaan huomioiden sponsorit, osaston koko ja ilmoittautumisjärjestys. Etusijalla ovat myös
näytteilleasettajat, joilla on yhteistyösopimukset Eläinlääkäriliiton ja Fennovetin kanssa sekä
isot osastot. Näyttelykartan kortteleita on mahdollista muuttaa hieman ja huomioida
näytteilleasettajien toiveita.
Reseptilääkealue
Aiemmin ilmoitetusta poiketen näyttelyssä ei tänä vuonna ole erillistä reseptilääkealuetta.
Tilavuokra
Neliöhinnat
€/m2 + alv. 24 %

18.6. mennessä

ilmoittauduttaessa
19.6.–18.8.

19.8. alkaen

Vihreä alue
kulma-/päätyosasto tai koko korttelin kattava osasto

470

515

560

Vihreä alue
riviosasto

460

505

550

Sininen alue
pääty- tai kulmaosasto

420

465

510

Sininen alue
riviosasto

410

455

500

Tilavuokraan kuuluu
• osastoa kohden yksi kulkulupa (=osallistumisoikeus) Eläinlääkäripäivien luennoille,
joka on tarkoitettu vain näytteilleasettajan omaan käyttöön.
• sähköisen luentokokoelman lukuoikeus
• Paikka verkossa julkaistavassa näytteilleasettajaluettelossa
• Paikka Eläinlääkärilehdessä 7/19 julkaistavassa näytteilleasettajaluettelossa
• Alle 15 m2 kokoisten osastojen 5 ensimmäistä näyttelyvierasta veloituksetta*.
• 15 m2 tai suurempien osastojen 15 ensimmäistä näyttelyvierasta veloituksetta*.
Lisäkustannukset

•
•

Sähkönsyöttö on tilattava erikseen Suomen Messuilta
Osastorakenteet, kalusteet ja valaistus on tilattava erikseen Suomen Messuilta tai
omalta yhteistyökumppanilta.

Yhteisosastot Näytteilleasettajaksi ilmoittautuneen tahon lisäksi samalle osastolle tulevat muut
näytteilleasettajat ilmoitetaan järjestäjälle. Jokaisesta alanäytteilleasettajasta laskutetaan 100
€ (+ alv. 24 %). Osastopaikan päänäytteilleasettaja maksaa yhteisosaston laskut.
Alanäytteilleasettajien tiedot julkaistaan myös näytteilleasettajaluetteloissa.
Osallistumisen vahvistaminen ja maksuehdot
Näytteilleasettaja hyväksyy järjestäjän ehdottaman näyttelypaikan mahdollisimman pian ja
maksaa järjestäjän laskuttaman näyttelypaikkavuokran viimeistään laskun eräpäivänä.
Viivästyskorko on korkolain mukainen. Jos näyttelypaikan vuokraa ei ole maksettu eräpäivään
mennessä, osaston käyttöoikeus palautuu järjestäjälle. Näytteilleasettaja ei saa ilman

järjestäjän kirjallista lupaa vuokrata tai luovuttaa edelleen osastoaan tai sen osaa.
Järjestäjällä on oikeus hylätä ilmoittautuminen.
Peruutusehdot

Peruutus on aina tehtävä kirjallisesti Fennovet Oy:lle. Jos hyväksytty näyttelypaikka perutaan,
osallistujalta veloitetaan aina peruutusmaksu, joka on 550 euroa + alv 24 %.
18.6.2019 jälkeen tehdyistä peruutuksista järjestäjä perii peruutusmaksun lisäksi myös puolet
paikan vuokrasta. 18.8.2019 jälkeen tehdyistä koko paikan tai osittaisen paikan peruutuksista
peritään täysi maksu.

Näyttelyosasto

Osaston syvyys noudattaa pohjakartan korttelin syvyyttä. 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. Pienin osasto on
4 m2, katso kartasta mahdolliset poikkeukset.
Lue Suomen Messujen Rakennusohje. Jos tilaat rakenteet omalta yhteistyökumppanilta,
välitä tieto asianosaisille.

Huom!

Lisämainostila ja erityisrakenteet on hyväksytettävä järjestäjällä. Ilman erillistä sopimusta
rakenteita tai kalusteita ei voi sijoittaa osastopaikan ulkopuolelle. Vain tietyillä alueilla on
mahdollista rakentaa korkeampia osastoja tai ripustaa mainosbanderolleja osastojen
yläpuolelle.
Osastojen maksimikorkeus on 250 cm, ylimenevältä korkeudelta tai käytävän ylittävistä
rakenteista veloitetaan lisätilamaksu 580 euroa + alv 24 %.
Banderollipaikan hinta on 580 euroa + alv 24 % ja Suomen Messujen veloittama
ripustusmaksu.
Osaston ulkopuolinen markkinointi ja esitteiden jako, sekä äänentoistolaitteiden käyttö
osastolla on kielletty, ellei siitä ole sovittu järjestäjän kanssa etukäteen.
Eläinten tuominen näyttelyosastolle demoihin on mahdollista vain Siiven aulan alueella.
Asiasta on sovittava järjestäjän kanssa osastopaikkaa valittaessa.

Näyttelyn aukioloaika

keskiviikkona 11.12.
torstaina 12.12.
perjantaina 13.12.

klo 9.30–17.00 ja 19.00–21.00**
klo 8.00–16.00
klo 8.00–16.00

** Eläinlääkäripäivien avajaiset alkavat 101-salissa klo 17.00 ja ne jatkuvat näyttelyalueella
klo 19.10–21.00, jolloin vieraat tutustuvat osastoihin.
Näyttelyn rakennus- ja purkuajat
Rakennusaikaa on tiistai 10.12. klo 7.00–22.00.
Purkuaika alkaa perjantaina 13.12. klo 16.15 ja päättyy klo 22.00. Huom! Rakenteita ei saa
purkaa, eikä käytäviä tukkia ennen kuin luennot ovat päättyneet.
Osallistujat ja ohjelma

Suurimpaan kotimaiseen eläinlääketieteen tapahtumaan odotamme yli 1 000 osallistujaa.
Kolmelle päivälle jakaantuvien luentojen ennakko-ohjelma julkaistaan elainlaakaripaivat.fi sivustolla ja kesäkuussa ilmestyvässä Eläinlääkärilehdessä (5/2019).
Näyttely on avoin Eläinlääkäripäivien sekä Eläintenhoitajaseminaarin ja Apteekin
eläinlääkintä –kurssin osallistujille, näyttelymaksu sisältyy osallistumismaksuun.
Lisäksi näyttelyyn pääsevät tutustumaan muut eläinlääkintäalan ammattilaiset joko
ilmoittautumalla näyttelyvieraaksi ja maksamalla 20 € maksun tai näytteilleasettajan
kutsuvieraana.
Uudet kulkuluvat ovat aiempaa isommat ja niissä on nimen lisäksi ilmoitettu henkilön
ammattiryhmä tekstinä sekä värikoodina. Mallit kulkuluvista julkaistaan myöhemmin.
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Näytteilleasettajien kutsumat näyttelyvieraat
Jokaisen kävijän on rekisteröidyttävä näyttelyvieraaksi. Saatte halutessanne koodin, jolla
kutsuvieraanne voivat rekisteröityä verkossa näyttelyvieraaksi ennen Messukeskukseen
saapumista. Näyttelyvierasmaksu on 10 € + alv. 10 % näytteilleasettajan maksamana*.
Paikalle saapuneiden vieraiden laskutus tapahtuu päivien jälkeen, perusteena
koodikohtainen läsnäololista.
* Alle 15 m2 kokoisten osastojen 5 ensimmäistä näyttelyvierasta veloituksetta.
* 15 m2 tai suurempien osastojen 15 ensimmäistä näyttelyvierasta veloituksetta.
Fennovetin järjestämät oheistapahtumat
11.12. Apteekin eläinlääkintä –luennot, osallistujamääräarvio on noin 50 henkilöä.
12.-13.12. Eläintenhoitajaseminaarin, osallistujamääräarvio on noin 100 henkilöä.
Eläinlääkäripäivien ja oheistapahtumien tiedot löytyvät kootusti yhdeltä sivulta:
www.elainlaakaripaivat.fi
Lisänäkyvyyttä Eläinlääkäripäivillä
Jos olette kiinnostuneita sponsoroimaan kongressikassit, vuokraamaan luentosalin
lounasaikaan tai muuten lisäämään yrityksenne näkyvyyttä Eläinlääkäripäivillä, ota yhteyttä
niin etsimme sopivan vaihtoehdon teille.
Näytteilleasettajien järjestämät tilaisuudet sallittuja vain luentotauoilla
Jos järjestätte Messukeskuksessa omia tilaisuuksia, pyydän ottamaan suunnitteluvaiheessa
yhteyttä. Tilaisuudet eivät saa ajoittua samanaikaisesti Eläinlääkäripäivien luentojen kanssa.
Ainoastaan näytteilleasettajat saavat järjestää 11.-13.12. tilaisuuksia Eläinlääkäripäivien
yleisölle Messukeskuksessa.
Yhteistyöterveisin,

Tiina Karenius
Eläinlääkäripäivien näyttelyvastaava
myynti- ja markkinointipäällikkö, Fennovet Oy
Aleksis Kiven katu 52-54, 00510 Helsinki
tiina.karenius@fennovet.fi
Puh. 09 7745 4814
Näyttelyinfo:
Ilmoittautuminen:
Tapahtuman sivut:

https://www.fennovet.fi/elainlaakaripaivat/naytteilleasettajalle.html
https://ssl.eventilla.com/elp19expo
www.elainlaakaripaivat.fi
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