HELSINKI 27.11.2019

APTEEKKARI 2019 MESSUKESKUKSESSA 25.-26.4.2019
APTEEKKARI 2019 -tapahtuma järjestetään 25.–26. huhtikuuta. Päiville odotetaan aiempien
vuosien tapaan yli puolta maamme liki 600 apteekkarista. Lisäksi tapahtumaan osallistuu viime
vuotista enemmän proviisoreita, sillä järjestämme oman seminaarin apteekkariksi aikoville
proviisoreille.
Apteekkariliiton viestintäyhtiö PharmaPress Oy toteuttaa tapahtuman näyttelyn, johon tarjoamme
yrityksellenne mahdollisuuden osallistua näytteilleasettajana. Käytössämme on nyt halli 5, joka
mahdollistaa entistä paremmin näytteilleasettajiemme toiveiden huomioon ottamisen.
Näyttelyn aikataulu
Näyttelyn rakentaminen keskiviikkona 24.4.2019 klo 8–22
Näyttely avoinna torstaina 25.4.2019 klo 8.30–17
Näyttely avoinna perjantaina 26.4.2019 klo 8.30–15
Näyttelyn purku perjantaina 26.4.2019 klo 15–22
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 890 euroa, liite >
2 m (leveys) x 2 m (syvyys) kevytosasto, hinta 1 450 euroa, liite >
3 m (leveys) x 2 m (syvyys) kevytosasto, hinta 2 200 euroa, liite >

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.
Lisämainostilaksi lasketaan kaikki rakenteet ja somisteet, jotka ylittävät 2,5 metrin
vakiokorkeuden. Lisämainostilasta veloitetaan 40 € /mainospinta-alaneliö, minimiveloitus on
400 €.
Kaikkiin hintoihin lisätään arvonlisävero 24 %.
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Ilmoittautuminen
Ilmoittautumislinkki löytyy osoitteesta www.apteekkariliitto.fi > APTEEKKARI 2019.
Ilmoittautuminen on sitova ja se tulee tehdä 31.12.2018 mennessä.
Vahvistus
Lähetämme näyttelytilaa varanneille osallistumisvahvistuksen, näyttelyn pohjapiirroksen ja
näyttelyohjeet tammikuun loppuun mennessä. 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 lähempänä ajankohtaa.
Lisätiedot
Annan mielelläni lisätietoja näyttelystä puhelimitse 010 680 1417 tai sähköpostilla
paula.laine@apteekkariliitto.fi. Muilta osin tapahtumaan liittyviin kysymyksiin vastaa
viestintäjohtaja Erkki Kostiainen, p. 050 566 8188 tai sähköposti
erkki.kostiainen@apteekkariliitto.fi

Tervetuloa näytteilleasettajaksi APTEEKKARI 2019 -tapahtumaan!
Paula Laine
näyttelypäällikkö
PharmaPress Oy
PS. Mikäli ette jatkossa halua tapahtumiemme näytteilleasettajainfoja tai haluatte ne lisäksi
jollekin muulle yrityksessänne, ilmoitattehan siitä sähköpostilla paula.laine@apteekkariliitto.fi.
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