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HELSINKI 16.12.2016 

 
 
TERVETULOA NÄYTTEILLEASETTAJAKSI! 

 
Apteekkaripäivät järjestetään ensi keväänä 20.–21.4.2017. Päiville odotetaan aiempien vuosien 
tapaan yli puolta maamme liki 600 apteekkarista. Päivillä järjestetään myös APTEEKKARIKSI-
seminaari apteekkariksi aikoville proviisoreille torstaina 20.4., mikä tuo paikalle apteekkareiden 
lisäksi noin 100 proviisoria.  
 
Apteekkariliiton viestintäyhtiö PharmaPress Oy toteuttaa aiempien vuosien tapaan näyttelyn, 
johon tarjoamme yrityksellenne mahdollisuutta osallistua näytteilleasettajana. Uutena tarjoamme 
näytteilleasettajille myös mahdollisuutta järjestää tunnin mittainen symposium torstaina klo 9:30–
10:30 Europaea-salissa ennen Apteekkaripäivien varsinaista avausta. 
 
Näyttely sijoitetaan kongressikeskuksen molempiin kerroksiin. Näyttelytilojen neliövuokra on 
alakerran päälattiatasolla 250 euroa ja yläkerrassa ja alakerran kahviotasolla 220 euroa. Alakerran 
merenpuolisessa Nauticassa ja yläkerran eteläpäädyn Foyerissa neliövuokra on 170 euroa. 
Hintoihin ei sisälly näyttelyrakenteita eikä sähköä. 
 
Voitte varata myös valmiin 4 neliömetrin (500 euroa + näyttelytilan hinta) tai 6 neliömetrin (650 
euroa + näyttelytilan hinta) kevytosaston. Kevytosastoa ei ole mahdollista sijoittaa alakerran 
päälattiatasolle. Pohjakartat ja mallikuvat kevytosastoista ovat liitteenä. 
 
Järjestöillä ja pienillä yrityksillä on mahdollisuus varata pöytäpaikka, jonka hinta on 500 euroa. 
Käytössänne on myös erillisiä neuvottelutiloja, joiden päivävuokra on 300 euroa. Kaikkiin hintoihin 
lisätään arvonlisävero (24 %). 

 
Ilmoittautumislinkki on myös osoitteessa www.apteekkariliitto.fi > Apteekkaripäivät. 
Ilmoittautumiset 13.1.2017 mennessä. Tämän jälkeen tarjolla on mahdollisesti vain hajapaikkoja. 

 
Lähetämme näyttelytilaa varanneille osallistumisvahvistuksen, näyttelyn pohjapiirroksen ja 
näyttelyohjeet tammikuun loppuun mennessä. Näyttelypaikat jaetaan siten, että näyttelystä 
muodostuu eheä kokonaisuus. Näyttelypaikkaan vaikuttavat varatun osaston koko ja syvyys, 
näytteilleasettajan muu asiakkuus PharmaPress Oy:ssä sekä mahdolliset tekniset rajoitteet. 
Esimerkiksi painavat laitteet, kuten varastorobotit, voidaan sijoittaa vain tietyille alueille 
kongressikeskusta. 

 
Annan mielelläni lisätietoja Apteekkaripäivien näyttelystä puhelimitse 010 680 1417 tai 
sähköpostilla paula.laine@apteekkariliitto.fi. Symposiumista antaa lisätietoja viestintäjohtaja Erkki 
Kostiainen puhelimitse 050 566 8188 tai sähköpostilla erkki.kostiainen@apteekkariliitto.fi  
 
       --> 
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Tervetuloa näytteilleasettajaksi ensi kevään Apteekkaripäiville! 

 
 
Paula Laine 
näyttelypäällikkö 
PharmaPress Oy 
 
PS. Mikäli ette jatkossa halua Apteekkaripäivien näytteilleasettajapostia, ilmoitattehan siitä 
allekirjoittaneelle. 
 
*** 
 
APTEEKKARIPÄIVÄT 2017 – AIKATAULUTUS 
 
Keskiviikko 19.4.2017 

• 10:00–20.00 Näyttelyn rakentaminen 
 
Torstai 20.4.2017 

 9:00–17:30 Näyttely avoinna 

 9:30–11:30 Ohjelmaa salissa (Europaea) 

 11:30–14:00 Lounastauko 

 14:00–16:00 Ohjelmaa salissa (Europaea) 

 19:00–22:00 Iltatilaisuus Apteekkariliitossa jäsenille avec 
 
Perjantai 21.4.2017 

 8:30–16:00 Näyttely avoinna 

 10:00 Apteekkariliiton kevätkokous (Europaea) 

 12:00–13:30 Lounastauko 

 13:30–14:30 Ohjelmaa salissa (Europaea) 

 16:00–20:00 Näyttelyn purku 
 
Apteekkaripäivien ohjelma julkaistaan tammikuussa. 


