8.‐10.12.2021 Messukeskus, halli 3, Messuaukio 1, 00520 Helsinki
1.12. alkaen virtuaalialustalla https://events.liveto.io/events/elainlaakaripaivat‐2021
www.elainlaakaripaivat.fi

Info näytteilleasettajille
Pysäköinti Messukeskuksessa
Pysäköintialueilla on käytössä puomiton Autopay‐pysäköintijärjestelmä. Pysäköinnin laskutuksesta vastaa EuroPark.
Messukeskuksen parkkitalossa sekä Siiven pysäköintialueella kamerat lukevat autosi rekisterinumeron, et tarvitse
pysäköintilippua. 13 euron pysäköintimaksu oikeuttaa kertapysäköintiin yhden vuorokauden aikana. Maksa pysäköinti
ennakkoon, jolloin taksa kevenee sitä edullisemmaksi, mitä useamman vuorokauden pysäköit. Lue lisää:
https://messukeskus.com/messukeskus/tulo‐ohjeet/pysakointi‐helsinki‐ja‐pasila/

Osallistujat
30.11. tilanne:
Osallistujia ja näyttelyvieraita on ilmoittautunut 1209. Heistä 811 saapuu Messukeskukseen ja 398 osallistuu etänä.
Luvut muuttuvat jonkin verran, koska näyttelyvieraat ilmoittautuvat viime hetkellä.
Osallistujalistan näet virtuaalialustalta: kaikki alustalle kirjautuneet näkyvät chat‐ikkunan osallistujat‐välilehdellä. Voit
lähettää yksityisviestejä ja soitta videopuheluita osallistujalistan kautta.
Kävijöiden päiväkohtainen jakauma:
Keskiviikko:
Torstai:
Perjantai:

837
1046
939

Näyttelyn aukioloajat
keskiviikkona 8.12. kello 8.00‐17.00 ja avajaisvieraille 19.00‐21.00
* torstaina 9.12. kello 8.00‐17.00
* perjantaina 10.12. kello 8.00‐16.30
Osastojen purku alkaa luentojen päätyttyä klo 16.30 jälkeen.
Ohjelman löydät verkkosivulta www.elainlaakaripaivat.fi tai käsiohjelmasta, joka on tarjolla rekisteröintitiskillä

Kulkuluvat Messukeskukseen ja virtuaalialustalle
Kaikilla päivien kävijöillä on oltava kulkulupa esillä. QR‐kodiin on tallennettu
ilmoittautumisesi mukaiset osallistumisoikeudet. Eläinlääkärit (ja muut, joilla on
reseptilääkkeiden määräämis‐ tai toimittamisoikeus) saavat vihreän kulkuluvan ja
muut vieraat oranssin.
Näytteilleasettajien kulkuluvat ovat noudettavissa 7.12. rakennuspäivästä klo 13 alkaen hallin
3 rekisteröintitiskiltä Näyttely‐kyltin alta.
Jos et ole vielä ilmoittautunut virtuaalialustalle ja Messukeskukseen, ilmoittaudu osoitteessa:
https://ssl.eventilla.com/attend/mbQoP?t%5BJAy2K%5D Tämän jälkeen saat oikeuden virtuaalialustalle ja nopeammin kulkuluvan
Messukeskuksen tiskiltä.

eLuentokokoelma
Eläinlääkäripäivien luennoitsijoiden luentotiivistelmät
https://eluentokokoelma2021.webflow.io/
Salasanan olet saanut s‐postitse
HUOM! Luentokokoelman linkki, salasana ja sisältö on tarkoitettu vain henkilöstöllenne. Materiaalin eteenpäin
jakaminen muille tahoille ei ole sallittua.
eLuentokokoelma on käytettävissä verkossa vuoden 2022 loppuun asti. Muista tallentaa ja tarpeen mukaan tulostaa
eLuentokokoelma omaan käyttöösi tulevan vuoden aikana. Ohjeet tallentamiseen ja tulostamiseen löydät
eLuentokokoelman etusivulta. Jos eLuentokokoelman käyttämisessä on ongelmia, olethan yhteydessä:
outi.halli@fennovet.fi

Eläinlääkäripäivien ravintolat
Näyttelyalueella oleva Café 3 palvelee Eläinlääkäripäivien kävijöitä näyttelyn aukioloaikojen mukaan. Lounasaikaan on
myynnissä salaattia ja keittoa.
Ravintola Eat & Meet on avoinna lounasaikaan kello 10.30‐13.30.
Lounaan hinta on 13,90 € sisältäen itsepalveluna alkusalaatin, leivän ja levitteen, lämpimän ruoan, jälkiruoan, kahvin
ja jääveden.
Näytteilleasettajien taukotila on Näytteilleasettajaklubi Siiven, 2. kerroksessa. Käynti pääaulan (eteläinen
sisäänkäynti) kautta.

Messukeskuksen muut ravintolat:
Ravintola Platta on auki klo 11‐14.
Open Lobby on auki 16‐00.00

Kävijämäärät ja raportit
Tapahtuman jälkeen saatte kävijämääräraportin ja päivien aikana lähetän osaston yhteyshenkilölle virtuaalialustan
päiväraportteja.
Antoisia päiviä toivottaen,
Tiina Karenius, Fennovet Oy
tapahtumakoordinaattori, näyttelyvastaava
tiina.karenius@fennovet.fi
Puh. 040 745 6457

