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OHJEISTUS
Arvoisa Real Estate Expon & elexpon näytteilleasettaja!
Yrityksenne on mukana Real Estate Expo & elexpo 2019 -tapahtumakokonaisuudessa ja toivotamme
teidät lämpimästi tervetulleiksi Tampereen Messu- ja Urheilukeskukseen. Lukekaa tämä ohjeistus
huolellisesti läpi ja informoikaa myös muuta tapahtumahenkilökuntaanne tiedotteessa kerrottavista
asioista. Älkää unohtako ilmoittaa rakentamiseen ja purkamiseen liittyvistä asioista rakentajallenne (ei
koske valmisosastoja)!
HUOM! Kaikenlainen kiinnittäminen hallien katto-, lattia-, pilari-, ja seinärakenteisiin on ehdottomasti kielletty! Laskutamme aiheutuneet vahingot näytteilleasettajalta.
Aikataulut

Rakennusajat:

Tapahtuma avoinna:

Purkuajat:

(Ma 13.5. 8->)
Ti 14.5.2019
Klo 7-22

15.–16.5.2019
Ke klo 10-18
To klo 10-16

16.5.2019
To 16-22

Business Point
Easyfairs Business Point -infopiste palvelee näytteilleasettajia hallin sisääntulossa
Rakentaminen
Osastojen rakentamisaika on tiistaina 14.5. klo 7-22. Osastojen tulee olla valmiiksi rakennettuina
14.5. klo 22.00 mennessä. Oman osaston rakentajat saavat aloittaa rakentamisen ma 13.5. klo 8.
alkaen mutta asiasta on sovittava erikseen Tampereen Messujen kanssa.
Purkaminen

.

Tavaroiden purkaminen osastoilla ja osastoilta hallien käytäville on ehdottomasti kielletty ennen tapahtuman päättymistä torstaina klo 16.00. Olkaa ystävällisiä ja huomioikaa tämä sekä osastonaapureidenne että tapahtumakävijöiden viihtyvyyden vuoksi. Näytteilleasettajat (ei messurakentajat) saavat ajaa henkilöautoilla hallin lastausalueille C17 ja C21 klo 17.00 jälkeen.
Valmisosastojen on oltava tyhjiä näyttelytavaroista pe 17.5. klo 12.00 mennessä.
Tyhjentäkää myös vuokraamanne infotiskit ja kaapistot esitteistä yms. perjantaina klo 12.00 mennessä.
Mikäli olette tilanneet seinärakenteita tai vuokrakalusteita Tampereen Messujen kautta, huomioittehan, että niiden korjaamisesta, uusimisesta tai puhdistamisesta veloitetaan messujen jälkeen mikäli
huomataan, että ne ovat vahingoittuneet. Kaikki itse kiinnitetyt teipit ja liimat on poistettava messujen
jälkeen. Expotec Oy:n hallitoimistosta on saatavilla ripustuskoukkuja, joilla voi ripustaa ilman seiniinkiinnitystä.

Arvokkaat esineet ja näyttelytavarat osastolla
Messujen rakennus- ja purkuaikana halleissa liikkuu paljon henkilöitä, joten kehotamme pitämään
näyttelytavaroista erityistä huolta. Suosittelemme varaamaan osastolle lukolliset kaapit tms. mikäli
osastolla on arvokkaita esineitä, erityisesti pientavaraa, joka ei ole kiinteästi osana rakenteissa.
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Autolla ajaminen halliin
Jotta liikennöinti näyttelyhallissa saadaan toimivaksi, on näyttelyhalleihin autolla ajamista rajoitettu.
Informoittehan tästä myös messurakentajaanne sekä rahdin kuljettajia.
Autolla ajo messuhalliin on sallittu vain huolto-ovien lastausalueelle C17 ja C21.
Huomioikaa tämä suunnitellessanne tavaroidenne tuomista osastollenne ja kertokaa tästä ystävällisesti myös osastonne rakentajalle.

Tapahtumakutsut
Näytteilleasettajien lähettämät tapahtumakutsut ovat tärkeä väline markkinoida tapahtumaa asiakkaillenne. Yli 75 % vierailijoista lähtee tapahtumaan saamansa kutsun perusteella. Lähettämällä kutsuja saavutatte tärkeitä asiakaskontakteja. Muistattehan lähettää omille asiakkaillenne kutsun Real
Estate Expo & elexpo -tapahtumakokonaisuuteen. Kutsuja voi tilata lisää Easyfairsin tapahtumatiimiltä. Maksuton ennakkorekisteröityminen onnistuu osoitteessa: www.realestateexpo.fi
www.elexpo.fi
Mediapalvelut
Lehdistötiedotteita voitte tuoda Easyfairsin Business Point -infopisteelle. Muistakaa myös hyödyntää
lehdistötiedotteiden lisänäkyvyys My Easfyfairs -tilinne kautta.
Huoltoaika / Huoltohuone
Osastojen huoltoaika alkaa keskiviikkona 15.5. klo 7.00 ja päättyy kun tapahtuma aukeaa klo 9.00.
Torstaina 16.5. huoltoaika alkaa klo 8.00. Keskiviikkona huoltoaikaa on lisäksi tunti messujen sulkeutumisen jälkeen. Huoltohuone sijaitsee C- ja D-hallien välikäytävällä, pukuhuoneessa C2
Näytteilleasettajakortit
Kaikki näytteilleasettajana tapahtumaan osallistuvat henkilöt tarvitsevat tulostetun näytteilleasettajakortin. Tarvitset henkilökohtaisen näytteilleasettajakortin mukaasi tullessasi rakentamaan osastoasi
ja se vaihdetaan tapahtuman (Business Pointilla tai rekisteröintipisteillä) ennen tapahtumaa sirulliseen älyrintakorttiin. Paperiset näytteilleasettajakortit voit tulostaa My Easyfairs -järjestelmästä.
Wlan-yhteydet
Tapahtumajärjestäjänä Easyfairs on hoitanut tapahtumahalliin avoimen langattoman verkkoyhteyden.
Tarvittaessa näytteilleasettaja voi tilata osastolle tehokkaamman langallisen tai langattoman Internetliittymän Tamico Oy:ltä. (Yhteystiedot ja eri vaihtoehdot löydät alta) Tampereen Messu- ja Urheilukeskuksen alueella toimii myös langaton verkko, johon voi ostaa tunnuksia aulan vaatesäilytyksestä. Konekohtaiset tunnukset ovat voimassa 24h käyttöönotosta. Tunnus maksaa 15e / kone / 24h (sisältää
alv:n)
Tamico Laajakaista 1
Langallinen yhteys, nopeus 2/2 Mbps
Hinta 310 € (Langaton laajennus +100 €)
Tamico Laajakaista 2
Langallinen yhteys, nopeus 5/5 Mbps
Hinta 350 € (Langaton laajennus +100 €)
Tamico Laajakaista 3
Langallinen yhteys, nopeus 10/10 Mbps
Hinta 390 € (Langaton laajennus +100 €)
Tapahtumaliittymät voi tilata numerosta p.044 755 2275 tai messu.myynti@tamico.fi
Korkeuden ylitys
Easyfairs tapahtumissa osastojen maximikorkeus on 250cm. Yli tämän mitan korkeat rakenteet
eivät ole sallittuja.
Neuvottelutilat
Mikäli tarvitsette tapahtuman aikana neuvottelutilaa, olkaa hyvä ja ottakaa yhteyttä ennen tapahtumaa Mari Salovaaraan, puh. 040 757 1118 tai mari.salovaara@finlandevents.fi.
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Oheistapahtumat
Runsas seminaariohjelma on nähtävissä kotisivuiltamme www.elexpo.fi www.realestateexpo.fi
Opastus
Tampereen Messu- ja Urheilukeskukseen löydätte seuraamalla pääteiltä MESSU- JA
URHEILUKESKUS -opasteita.
Osoite

Tampereen Messu- ja Urheilukeskus, Ilmailunkatu 20, 33900 Tampere.

Palo- ja muu turvallisuus
Paloturvallisuuden suhteen on noudatettava yleisiä voimassa olevia paloturvallisuusohjeita sekä
näyttelytilassa vaadittavia erikoisehtoja (liitteenä) Paloturvallisuutta mahdollisesti vaarantavien laitteiden esittelyyn on saatava paloviranomaisten ennakkolupa. Koneita ja muita teknisiä välineitä esiteltäessä on noudatettava työturvallisuuslain ja -asetusten vaatimuksia.
Pysäköintikortit
Pysäköintikortit ovat näytteilleasettajille ilmaisia ja ne tarkistetaan ulosajettaessa. Voitte noutaa pysäköintiluvan Tampereen Messujen infopisteeltä, joka sijaitsee pääaulan infopisteessä.
Ravintolapalvelut
Tampereen Messu- ja Urheilukeskuksen ravintolapalveluista vastaa Finland Restaurants Oy (Finnresta). Yhteyshenkilönä kaikissa ravintolapalveluihin liittyvissä asioissa toimii Katariina Laanikari,
puh. 0207 701 273 tai katariina.laanikari@finnresta.fi tai asiakaspalvelu@finnresta.fi.
Tarkemmat ravintoloiden aukioloajat ja lounaslistat löytyvät osoitteesta www.finnresta.fi lähempänä
tapahtumaa tai niitä voi tiedustella Finnrestalta numerosta 040 560 7538 tai asiakaspalvelu@finnresta.fi. Lounas-, kahvi-, virvoke-, ym. lipukkeita voi tulostaa ennakkoon.
Finnrestan asiakaspalvelu päivystää A-hallin aulassa rakennus- messu- ja purkuaikana.
OSASTOTARJOILU
Osastotarjoilun viimeinen tilausaika on pe 3.5.2019 klo 16
Otattehan huomioon, että viranomaismääräysten vuoksi tämän päivän jälkeen ei ole enää mahdollista tilata alkoholituotteita osastolle. Osastotarjoilutilauksia pääsette tekemään seuraavan linkin
kautta: https://www.lyyti.in/Real_Estate_Expo_2019_osastotarjoilut_2360
Osastotarjoilijan tavoitat tapahtuma-aikaan numerosta 040 560 7538.
Ripustukset / ripustaminen
Näytteilleasettajan tulee tilata kaikki ripustukset omalla kustannuksellaan määräaikaan mennessä
Tampereen Messut Oy:n alihankkijalta Bright Finland Oy:ltä, Kaisa Niutanen, puh. 044 782 2294.
Ainoastaan Tampereen Messut Oy:n valtuuttama ripustusalihankkija Bright Finland Oy saa tehdä
ripustuksia. Pyydämme Teidän ystävällisesti huomioimaan tämän ja kertomaan asiasta myös messurakentajallenne.
Tavaralähetykset messuille
Osastollenne tulevaa tavaraa voi toimittaa messukeskukseen aikaisintaan rakennusajan alettua (ti
14.5. klo 8). Mikäli toimitatte tavaraa messukeskukseen, paikalla on aina oltava tavaran vastaanottaja, joka kuittaa lähetyksenne saapuneeksi. Tampereen Messut Oy ja Tampereen Messu- ja Urheilukeskus eivät vastaa lähetystenne vastaanottamisesta. Lähetysten hukkumisen estämiseksi niissä
on oltava selvästi esillä messutapahtuman nimi, yrityksen nimi ja osaston numero sekä yhteyshenkilö
puhelinnumeroineen.
Messukeskukseen toimitettavat tavaralähetykset merkitään
Tampereen Messu- ja Urheilukeskus
Real Estate Expo & elexpo 2019, C-halli
Yrityksen nimi, osastonumero
Yrityksen yhteyshenkilö, puh
Ilmailunkatu 20
33900 Tampere
Tilaukset osastollenne
Easyfairs osastoratkaisuun sisältyy (seinät, otsalauta, matto, sähköt, valaisimet, 2 baarituolia ja baaripöytä). Pyydämme Teitä tarkistamaan, että kaikki nämä löytyvät osastoltanne.
Lisätilaukset osastollenne tulee tehdä viimeistään kaksi viikkoa ennen tapahtuman rakennusajan alkamista, ma 6.5. klo 16.00.
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Yhdyshenkilönä Expotec Petri Kuula p. 0500 331 324 / petri.kuula@expotec.fi
Linkki Tampereen Messujen kalustekuvastoon: http://expotec.fi/kalustekuvasto/
Lisätuotteita/palveluita voi vielä tilata alihankkijoilta, yhteystiedot alla. Pyydämme huomioimaan,
että kaikkia tuotteita ei välttämättä ole saatavilla enää rakennusaikana, joten kannattaa hoitaa
tilaukset ajoissa ennen rakennusajan alkamista.
Expotec (rakenteet, matot ja kalusteet): Petri Kuula p. 0500 331 324 / petri.kuula@expotec.fi
Messusähkö: Jussi Tamminen p. 044 366 6080 / messusahko@messusahko.fi
Sol Palvelut Oy: Tarja Pohjola p. 040 520 8872 / tarja.pohjola@sol.fi
Vihesisustus Bueno (kukat ja kasvit): Marja Helin p. 050 911 3413 / marja.helin@bueno.fi
Bright Finland Oy (ripustukset sekä ääni-, valo- ja kuvatekniikka): Kaisa Niutanen p. 044 782
2294 / kaisa.niutanen@brightgroup.com tai Mikko Nyman p.044 782 2291 / mikko.nyman@brightgroup.com
Trukki-, varastointi-, pakkaus- ja logistiikkapalvelut
Mikäli tarvitsette trukkia tavaroiden nostoa varten, voitte varata sen rakentamis- ja purkuaikana paikan päältä. Palvelu on maksullinen. Ennakkovaraukset ja tiedustelut Suomen Messulogistiikka Oy,
puh. 040 5469 555, www.smlog.fi. Trukkipalvelua tilatessanne ilmoittakaa laskutusosoite, jos se on
eri kuin sopimuksessanne mainittu postiosoite. Suomen Messulogistiikka Oy laskuttaa trukkipalvelun
messujen jälkeen.

