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HELSINKI 5.2.2018 

 
APTEEKKARIPÄIVÄT 2018 MESSUKESKUKSESSA 26.-27.4.2018 
 
Apteekkaripäivät 2018 järjestetään 26.–27. huhtikuuta ensimmäistä kertaa Helsingin 
Messukeskuksessa. Päiville odotetaan aiempien vuosien tapaan yli puolta maamme liki 600 
apteekkarista. Lisäksi tapahtumaan osallistuu apteekkiproviisoreita ja alan opiskelijoita. 
 
Apteekkariliiton viestintäyhtiö PharmaPress Oy järjestää tapahtumaan uudistetun näyttelyn, johon 
tarjoamme yrityksellenne mahdollisuuden osallistua näytteilleasettajana.  
 
Näyttelyn aikataulu 
 
Näyttelyn rakentaminen keskiviikkona 25.4.2018 klo 8–19 
Näyttely avoinna torstaina 26.4.2018 klo 8.30–17 
Näyttely avoinna perjantaina 27.4.2018 klo 8.30–16 
Näyttelyn purku perjantaina 27.4.2018 klo 16–22 
 
Näyttelytilan ja kevytosastojen hinnat 
 
Näyttelytilan neliöhinta on 250 euroa (alle 40 neliön osastot) tai 200 euroa (40 neliön ja sitä 
suuremmat osastot). Sähkölaitteet ja näyttelyrakenteet eivät sisälly näyttelytilan hintaan. Voitte 
käyttää joko Messukeskuksen tai oman messurakentajanne palveluita. 
 
Voitte varata myös valmiin kevytosaston, johon kuuluu näyttelytilan lisäksi näyttelyrakenteet, 
kalusteet ja sähkö. Vaihtoehdot ovat: 
 

 2 m (leveys) x 1 m (syvyys) kevytosasto, hinta 878 euroa  

 2 m (leveys) x 2 m (syvyys) kevytosasto, hinta 1544 euroa 

 3 m (leveys) x 2 m (syvyys) kevytosasto, hinta 2200 euroa 
 
Kevytosastot rakentaa Messukeskus. 
 
Mainitkaa ilmoittautumisen yhteydessä erityistoiveenne, kuten näyttelytilan haluttu syvyys (2–6 
m), mahdolliset ripustukset ja tarve vesipisteelle esimerkiksi kahvikonetta varten. Mainitkaa myös, 
mikäli olette tuomassa osastollenne raskaita esineitä, kuten varastorobotteja.  
 
Näyttelykorkeus on 2,5 metriä, jota korkeammalle ulottuva näyttelyosaston osa on maksullista 
lisämainostilaa. Minimiveloitus on 400 euroa kymmeneen neliömetriin asti. Sen ylittävistä neliöistä 
veloitetaan lisäksi 40 euroa/neliömetri. 

 

Kaikkiin hintoihin lisätään arvonlisävero 24 %.  
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Ilmoittautuminen 
 
Näyttelyssä on vielä jonkin verran tilaa. Ilmoittautuminen on sitova. 
 
Vahvistus 
 
Lähetämme näyttelytilaa varanneille osallistumisvahvistuksen, näyttelyn pohjapiirroksen ja 
näyttelyohjeet ilmoittautumisen jälkeen. Järjestäjä pidättää oikeuden sijoittaa osastot 
näyttelyalueelle sopivaksi katsomallaan tavalla niin, että näyttelystä muodostuu eheä 
kokonaisuus. Näyttelytila on yhtenäinen ja yhdessä tasossa. 
 
Tekniikka- ym. tilaukset 
 
Osastoille tarvittavat rakenteet, sähköt, tarjoilut, siivoukset ym. tilataan eMessukeskuksesta. 
Messukeskus lähettää tästä oman viestin. 
 
Infotilaisuus Ystävänpäivänä 
 
Koska Messukeskus on Apteekkaripäiville uusi paikka, järjestämme näytteilleasettajaksi 
ilmoittautuneille keskiviikkona 14.2.2018 klo 8.30 – 10.00 aamiaisinfon Messukeskuksessa. 
 
Tilaisuudeesa kerrotaan yleisesti tapahtumasta, sen sisällöstä, aikatauluista ja muista tärkeistä 
asioista. Messukeskuksen tekniikan myyntipäällikkö kertoo eMessukeskuksesta sekä mitä kaikkea 
Messukeskuksen kautta on mahdollista tilata osastolle sekä yleisesti näyttelyn rakennus- ja 
purkuaikataulusta sekä käytössä olevista ovista. 
 
Myös näytteilleasettajilla on mahdollisuus esittää kysymyksiä. Esitysten ja keskustelun jälkeen 
kierrämme tapahtuman aikana käytettävät tilat. 
 
Ilmoittautumiset paula.laine@apteekkariliitto.fi tai 050 413 5230.  
 
Lisätiedot 
 
Annan mielelläni lisätietoja Apteekkaripäivien uudistuvasta näyttelystä puhelimitse 010 680 1417 
tai sähköpostilla paula.laine@apteekkariliitto.fi. Muilta osin Apteekkaripäiviin liittyviin kysymyksiin 
vastaa viestintäjohtaja Erkki Kostiainen, p. 050 566 8188 tai sähköposti 
erkki.kostiainen@apteekkariliitto.fi 
 

Tervetuloa näytteilleasettajaksi Apteekkaripäiville 2018 Messukeskukseen! 
 

Paula Laine 
näyttelypäällikkö 
PharmaPress Oy 
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