MESSUINFOPAKETTI

Messuinfopaketti
Sampola 25.3-26.3.2017

Tampereen 5. Hengen ja Tiedon Messut
”Sammon juhlat”
25.-26.3.2017 Sampolassa,
Tampereen seudun työväenopisto, Sampolankatu 2
lauantaina klo 10.00 - 20.00 ja sunnuntaina klo 10.00 - 18.00

Rakentava, elämänmyönteinen henkisyys ja aatteellisuus ovat messuilla ensi sijalla.
Näyttelytilat
•
•
•
•

Pöytiä mahdollista saada usealla eri koolla, kuitenkin käytävillä kokoa joudutaan rajoittamaan
syvyyssuunnassa.
Yhteensä kolmessa kerroksessa on 244 metriä pöytätilaa auloissa, käytävillä ja luokissa + 2
hoitohuonetta, joissa yht. 12 hoitopaikkaa
64 paikkaa 1. kerroksessa, 90 + 12 hoitopaikkaa 2. kerroksessa ja 90 paikkaa 3. kerroksessa.
Hoitohuoneet A227 ja A228 on jaettu osiin. Osien hinnat löytyvät hinnastosta.

SAAPUMINEN MESSUPAIKKAAN
Näytteilleasettajat saavat jättää autonsa Sampolan pihaan. Tarkemmat ohjeet lähetetään ennen messuja
sähköpostilla.
PAIKAN VARAAMINEN JA MESSUMAKSUT
Helpoiten ilmoittaudut näytteilleasettajaksi täyttämällä ilmoittautumislomake nettisivuillamme:
https://rajatieto.fi/ilmoittatuminen-tampere--rajatieto.fi.html
Ilmoittautumisaika messuille alkaa 15.1.2017 Paikat varataan
ilmoittautumisjärjestyksessä.
Myös sähköpostilla voi lähettää ilmoittautumisen ja kaikki tarvittavat tiedot
osoitteeseen htmessut@gmail.com. Mikäli sinulla ei ole nettiä käytössäsi, voit soittaa
messupuhelimeen 0400 33 00 68 (huom. muuttunut numero).
Ilmoittautumisjakson aikana puhelimitse tehdyt varaukset vahvistetaan ensisijaisesti
sähköpostitse. Paikkavarauksen tulee olla kokonaisuudessaan maksettu ennen messuja.

Muistathan tarkistaa
ilmoittautumissivulta jo
varatut paikat ennen
ilmoittautumista - näin
pystymme tarjoamaan
kaikille mahdollisimman
hyvää ja nopeaa
asiakaspalvelua.
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Noin viikon kuluttua varauksesta lähetetään lasku, jossa 2 viikkoa maksuaikaa. Muista maksujärjestelyistä
sovittava erikseen. Laskut lähetetään ensisijaisesti sähköpostitse.
Eräpäivän ylityksen jälkeen lähetämme muistutuksen. Muistutuksen yhteydessä laskuun lisätään
muistutusmaksu 5 €. Muistutusmaksuihin pidätämme oikeuden lisätä voimassa olevan viivästyskoron.
Mikäli maksua ei makseta sovitusti, annamme maksut perintätoimistolle jatkoperintään.
Varatut paikat päivitetään jatkuvasti kotisivuillemme.
MAKSULLISET ILMOITUKSET JA MAINOKSET
Näytteilleasettajilla on mahdollisuus mainostaa yhdistyksen maksuttomassa verkkolehdessä Ääretön,
maaliskuun numerossa joka ilmestyy 10.3.2017, sopivasti messujen alla. Hintatiedustelut ja aineiston
toimitus 1.3.2017 mennessä rtytoimitus@gmail.com. Mainoksista lähetetään erillinen lasku.
MESSUPAIKAN PERUUTTAMINEN
Ilmoitus varatun paikan peruuttamisesta on tehtävä aina kirjallisesti osoitteeseen Rajatiedon Yhteistyö ry,
StudioRajatieto Luutnantinpolku 7 LT3, 00410 Helsinki tai sähköpostilla osoitteeseen htmessut@gmail.com.
Peruutusehdot: 1kk ennen: maksu puolet paikan hinnasta. 2 vkoa ennen: maksua ei palauteta.
Mikäli paikka peruutetaan messujen järjestäjästä riippumattomista syistä 25.2.2017 jälkeen, paikan varaaja
joutuu maksamaan puolet paikan hinnasta. Peruutuksen tapahtuessa 11.3.2017 tai sen jälkeen varaaja
joutuu maksamaan varaamansa paikan kokonaisuudessaan.
NÄYTTELYTILAN PYSTYTYS JA PURKU
•

•
•

•

Osastojen pystytysajat ovat perjantaina 24.3 klo 17:00 – 22:00, lauantaina 25.3. klo 8:00 - 10:00 ja
sunnuntaina klo 9:00-10:00. Jokaisessa kerroksessa on kerrosvalvojia auttamassa ja opastamassa
kalusteiden sijoituksessa.
Käytäväpaikan vuokraajat saavat ottaa luokista pöytiä ja tuoleja vain luokan vuokraajan luvalla.
Lainatut kalusteet on ehdottomasti palautettava takaisin samaan luokkaan, mistä ne on otettu.
Näyttelytilojen purkaminen alkaa välittömästi messuajan päätyttyä sunnuntaina klo 18.00.
Näytteilleasettaja on velvollinen siistimään paikkansa (ja palauttamalla mahdolliset lainatut
kalusteet takaisin paikoilleen)
Ajankohtaiset tiedotteet sekä tilanne varatuista paikoista nähtävillä yhdistyksen kotisivuilla
www.rajatieto.fi.

MESSUTOIMISTO MESSUILLA
Pystytysaikana messutoimisto (messuinfo) on ala-aulassa pe klo 17.00 - 22.00 ja lauantaina sekä
sunnuntaina koko messujen aukioloajan.
NÄYTTEILLEASETTAJIEN KULKULIPUT
Näytteilleasettajat saavat tietyn määrän kulkulippuja varaamansa paikan koosta riippuen. Liput jaetaan
pystytysaikana ala-aulassa olevassa messutoimistossa. Liput toimivat näytteilleasettajien kulkulupina
messuilla. Pidäthän lippusi mukana ja näytillä.
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Paikan koko
1m
2m
3m
4m
5m
6m
7m
8m
9m
10 m
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Kulkulippujen määrä
2
3
3
4
5
6
7
8
8
9

ASIAKASLIPUT
Näytteilleasettajat voivat ostaa 8 € hintaisia yhden päivän asiakaslippuja. Asiakaslippuja voi varata netissä
ilmoittautumislomakkeella, jolloin ne laskutetaan messupaikkamaksun yhteydessä. Maksetut liput saa
messuilla kulkulippujen kanssa messutoimistosta.
NÄYTTEILLEASETTAJIEN TAPAHTUMAKALENTERI
Tapahtuman järjestäminen on oiva keino myönteisen huomion herättämiseksi! Omat messutapahtumat voi
halutessaan ilmoittaa messuille painettavaan ohjelmaan ja nettisivuillamme julkaistavaan
näytteilleasettajien tapahtumakalenteriin.
Mikäli näytteilleasettajan tapahtuma on Rajatiedon Yhteistyön ohjelma- tai seminaaritilaisuus, sitä ei
tarvitse ilmoittaa erikseen. Lähetä tiedot viimeistään 1.3.2017 sähköpostilla osoitteeseen
rtytoimitus@gmail.com.
Pidätämme oikeuden valita painettavaan ohjelmaan pääsevät tapahtumat, sillä tilaa on rajoitetusti.
Tapahtuman voi järjestää vain luokkahuoneessa, ei käytävillä eikä ulkona. Tapahtumaan tulee voida
osallistua ilman ajanvarausta. Tapahtumasta on ilmoitettava alkamis- ja päättymisaika. Muista ilmoittaa
myös, minkä tyyppinen ohjelma on kyseessä (luento, hoito, performanssi, musiikkiesitys, tuote-esittely,
henkinen harjoitus), ja tiedot maksullisuudesta (esim. maksullinen, maksuton, vapaaehtoinen).

MESSUHINNASTO
1. krs Pöytätilat auloissa ja käytävillä
Paikkanro

Hinta / m (sis. alv 24%)

Jäsenhinta / m (sis. alv 24%)

101-102
103
104-118
119-122
123
124-126
127-128
129-164

161 €
124 €
174 €
161 €
124 €
174 €
149 €
174 €

140 €
108 €
151 €
140 €
108 €
151 €
129 €
151 €
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2. krs Pöytätilat auloissa ja käytävillä
Paikkanro

Hinta / m (sis. alv 24%)

Jäsenhinta / m (sis. alv 24%)

201-207
208-211
212
213-216
217-221
222-235
236-237
238-242
243-250
251-255
256-257
258-259
260-261
262-267
268-276
277-290

174 €
124 €
112 €
99 €
149 €
62 €
87 €
124 €
149 €
99 €
87 €
112 €
124 €
136 €
130 €
124 €

151 €
108 €
97 €
86 €
129 €
54 €
76 €
108 €
129 €
86 €
76 €
97 €
108 €
119 €
113 €
108 €

Osiin jaetut 2. krs hoitotilat (huoneissa)
Hoitohuone A227, hoitopaikka (2,5 x 3 m) - 186 € / 162 € (4 saatavilla)
Hoitohuone A228, hoitopaikka (2,5 x 3 m) - 186 € / 162 € (8 saatavilla)

3. krs Pöytätilat auloissa ja käytävillä
Paikkanro

Hinta / m (sis. alv 24%)

Jäsenhinta / m (sis. alv 24%)

301-304
305-308
309-324
325-328
329-362

37 €
50 €
87 €
37 €
87 €

32 €
43 €
76 €
32 €
76 €

Pöytätilat 3. krs luokkahuoneissa (A309, A310)
Paikkanro

A309
A310

Hinta / m (sis. alv 24%)

Jäsenhinta / m (sis. alv 24%)

62 €
62 €

54 €
54 €

Sähköt
Sähköt saatavilla kaikkiin paikkoihin lisähinnasta, hinta (30-80 €) määräytyy paikan mukaan (tiedusteltava
ilmoittautumisen yhteydessä).
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Näytteilleasettajien omat ohjelmat
Näytteilleasettajilla on mahdollisuus varata ohjelma-aika luokasta A209 (2. krs, n. 30 hengen tila) 30 tai 50
minuutiksi lauantaina klo 10.00 - 19.30 ja sunnuntaina klo 10.00 - 17.30. Ohjelma-ajan hinnat ovat 30 € / 30
min ja 50 € / 50 min, laskutetaan yhdessä paikkamaksun kanssa. Varaukset ilmoittautumislomakkeella.

Näytteilleasettajien ruokailuliput
Ruuhkautumisen välttämiseksi ruokailuliput suositellaan varattavaksi messuilmoittautumisen yhteydessä.
Liput saa messuilla RTY:n infopisteestä yhdessä näytteilleasettajalippujen kanssa. Ruokailulippuja myydään
messuilla RTY:n toimesta.
Hinnat
Buffet lounas
Keittolounas

9€
8€

Buffet: Kinkkukiusaus / broilerkiusaus / Välimeren kasvisruoka.
Keitto: lempeä broilerkeitto tai lempeä kasviskeitto.
Molempiin kuuluu salaattipöytä, maito/piimä/vesi ja jälkiruuaksi kahvi ja kotoinen sämpylä ja levite.
Erityisruokavaliot on ilmoitettava etukäteen.
PÄÄSYLIPPUJEN HINNAT TAMPERE 2017
Yhden päivän lippu

10,00

Lapset alle 12 v. ilmaiseksi

Ryhmäliput,
vähintään 10 henkilöä.

8,00

Liput varattava etukäteen.

Asiakasliput,
yhden päivän lippu

8,00

(maksettava etukäteen)

Rajatiedon Yhteistyön yhteystiedot
Rajatiedon Yhteistyö ry, StudioRajatieto Luutnantinpolku 7 LT3 00410 HELSINKI
s-posti: htmessut@gmail.com (Messuihin liittyvät asiat) Puh. 0400 33 00 68
s-posti: rtyjasenrekisteri@gmail.com (Jäsenrekisteri)
s-posti: rtylaskutus@gmail.com (Laskutus/Reskontra)
s-posti: rtytoimitus@gmail.com (Ääretön-lehden toimitus ja messumainonta)
s-posti: studiorajatieto@gmail.com (Muut asiat, yleinen)
www.rajatieto.fi
Facebook: Hengen ja Tiedon Messut / Rajatiedon Yhteistyö / StudioRajatieto / Ääretön
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