INFO NÄYTTEILLEASETTAJILLE Asunto & Rakentaja´21 messut
Lappeenranta 23.-24.1.2021, la-su 10.00-16.00
Postiosoite / tavaratoimitukset messuille:
Holiday Club Saim aa Arena / Asunto & Rakentaja ´ 21 messut.
(lastauslaituri) Rauhanrinne 1, 55320 Rauha, Lappeenranta
Tavaraliikenne halliin:
Tavaraliikenne halliin tapahtuu hotellin takapihalta pohjakarttaan merkittyjen lastausväylien kautta
(punaiset nuolet). Lähetysten vastaanottokuittaukset: messupäällikkö Kari Pulkkinen puh. 0400-813 696.
Kulkuluvat ja asiakaskutsukortit:
Näytteilleasettajakortit, asiakaskutsukortit ja P-kortit toimitetaan näytteilleasettajalle laskutuksen
yhteydessä.Kortteja voi tilata myös myöhemmin tai noutaa messutoimistosta messujen aikana.Koko
viikonlopun voimassa olevien asiakaskutsukorttien veloitus on 5 € / kpl + alv 10 %. Veloitus tehdään vain
lippukassaan palautuneista, näytteilleasettajalle tapahtuman jälkeen toimitetuista asiakaskorteista.
Messuosastojen rakenteiden ja kalusteiden tilaukset:
Heimark Expo Oy. www.heimark.fi . Puh. 0400-765 103, sähköposti: heimark@heimark.fi
Myös omia osastorakenteita voi käyttää. Messualueella on normaali yleisvalaistus.
Osaston siivouspalveluiden tilaukset:
Sovittava tapauskohtaisesti. Yhteyshenkilö: Jonna Pesonen puh: 040-940 1124
jonna.pesonen@nclean.fi
Messuosastojen rakentamisajat:
to. 21.1. klo 08.00-21.00, pe. 22.1. klo 08.00-21.00, la. 23.1. klo 07.00-09.00.
Osaston tulee olla täysin valmis, roskat ja tarvikkeet käytäviltä ja osastoilta pois vietynä la 23.1. klo 09.00
mennessä. Paloviranomaisten tarkastus 23.1. klo. 09.00. Tapahtuma avataan yleisölle la 23.1. klo. 10.00.
Messuosastojen purkamisajat:
Purkaminen voi alkaa aikaisintaan su 24.1.2021 klo. 16.00. Osasto tulee olla purettu kaikki tarvikkeet pois
vietynä ja roskat toimitettuna keräilypisteisiin ma 25.1. kello 13.00 mennessä. Myöhästymisestä
aiheutuneista kuluista vastaa näytteilleasettaja, ellei asiasta ole muuta järjestäjän kanssa sovittu.
Internet:
Messualueella on langaton verkko näytteilleasettajien käytössä veloituksetta.
Messujulkaisu:
Messujulkaisun ilmoitusmyynti: Etelä-Saimaa lehti on yhteydessä näytteilleasettajiin.
Näytteilleasettajien yhteystiedot julkaistaan messujulkaisussa ja internetissä.
Näyttelyluettelossa julkaistavat tiedot on toimitettava messujärjestäjälle 19.12.2020 mennessä.
Järjestäjä ei vastaa mahdollisista virheellisistä tiedoista aiheutuneista vahingoista.
Näytteilleasettajien ruokailu ja majoitus:
Holiday Club Saimaa hotelli myyntipalvelu; Puh. 030 686 1000 ma - pe 8-18, la 10-15.
Ruoka - ja kahvikupongit; Hotelli on yhteydessä näytteilleasettajiin hyvissä ajoin ennen messuja.

Lisätiedot kaikkina viikonpäivinä 08.00-20.00
M essupäällikkö Kari Pulkkinen puh. 0400 -813 696
Tapahtum an vastuullinen järjestäjä: Oy ExpoM edia Finland Ab, Y 2100040-5

