
 

 

LOUNASLUENNOT 2017 
Hinta: 2500 e/ 30 min tai 3000 e/ 45 min  
 
Ajankohdat ja salit: 

Keskiviikko 13.12. klo 12.30-13.15, salit  
12.30-13.00 Agnes Sjöberg   
12.30-13.00 Oscar von Hellens, paikkoja n. 400  
12.45-13.30 Richard Hindersson, paikkoja n. 400 varattu 
Väinö Kankaanpää, paikkoja n. 250 –varattu kaupallisen luento-osion käyttöön 

 
Torstai 14.12. klo 12.45 - 13.30, salit  

12.30-13.00 Väinö Kankaanpää, paikkoja n. 250 
12.30-13.00 Oscar von Hellens, paikkoja n. 400  
12.45-13.30 Agnes Sjöberg   
12.45-13.30 Richard Hindersson, paikkoja n. 400 varattu 

 
Perjantai 15.12. klo 12.45 - 13.30, salit  

12.45-13.30 Agnes Sjöberg  varattu 
12.30-13.00 Oscar von Hellens, paikkoja n. 400  
12.30-13.00 Väinö Kankaanpää, paikkoja n. 250 
12.45-13.30 Richard Hindersson, paikkoja n. 400  
 

Saliin pääsee valmistelemaan tilaisuutta ELP-luentojen päätyttyä ko. salissa. Lounasluennon on päätyttävä 
sovittuna aikana, jotta sali saadaan tyhjennettyä ennen ELP-luentojen alkamista.  

Saliavustajat ohjaavat yleisöä ja keräävät osallistujalistan yhteistyökumppanimme Procoden viivakoodi-
lukijoilla. Lista toimitetaan järjestäjälle tapahtuman jälkeen. Tietoiskut ovat avoimia kaikille näyttelyvieraille. 
Tietoiskuihin on koko yleisön päästävä halutessaan (ei siis kutsuja vain tietyille eläinlääkäreille). 

Lounasluentojen markkinointi Eläinlääkäripäivien puolesta 
 

• Eläinlääkärilehdessä 7/17, joka on Eläinlääkäripäivien teemanumero 
• www.elainlaakaripaivat.fi -sivuilla oheistapahtumat -kohdassa  
• Fennovetin uutiskirjeessä.  
• salin ohjelmassa hallissa 3 

Markkinointia varten tarvitsemme 28.8. mennessä lounasluennon tiedot 

• luennon otsikon 
• esiintyjän nimi, titteli, toimipaikka 
• yrityksen (tai tuotteen) painokelpoinen logo 
• mistä lisätietoa (esim. www-sivu),  
• yhteystiedot, jos keräätte ennakkoilmoittautumisia lounasluennolle 

Jos itse markkinoitte lounasluentoa, haluaisimme tiedon siitä myös. Kulkulupan luentosaleihin on 
Eläinlääkäripäivien, Eläintenhoitajaseminaarin ja Apteekin eläinlääkintä -luentojen osallistujilla sekä 
Eläinlääkäripäivien näyttelyvierailla. Muiden kutsuvieraiden kulkuluvista on sovittava erikseen. 
 
Tarjouspyynnöt saleissa ja osastoilla järjestettävistä tarjoiluista Messukeskuksen Fazerilta: Henrik Eriksson, 
Puh. 040 715 2785 / 040 450 3252, henrik.eriksson@finnexpo.fi 
 
Tarjoiluissa on ollut erilaisia käytäntöjä: 

• Fazerilta lounaskassi tai lounasliput 
• Kahvi- & voileipälippu kaikille kuulijoille 
• Oma tuotekassi, jossa evästä mukana. Huom! Vältä rapisevia paperikasseja. Mahdollisimman vähän 

käärepapereita ym. Sali on siivottava ennen ELP-luentojen alkua. 
 
Lounasluentotilojen varaukset 
 

Tiina Karenius, Fennovet Oy 
tiina.karenius@fennovet.fi 
Puh. 09 7745 4814 
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