
Näyttelyehdot

Julistetilan ja ulko-osaston vuokraan sisältyy:

1) esite Viherpäivien seminaarisalkkuun 
2) tiedot Viherympäristö-lehden näyttelyluetteloon 
3) tiedote lehdistötilaan

Osastojen ja julistetilojen hintoihin lisätään alv 24 % 
tai jos se muuttuu, tämä arvonlisävero lisätään verottomiin 
hintoihin.

Näyttelypaikat varataan varausjärjestyksessä. Paikan vuok-
ra ei kata näytteilleasettajien aiheuttamia vaurioita kiinteis-
tölle tai irtaimistolle. Näytteilleasettaja korvaa itse vuokra-
kalusteille ja -rakenteille aiheuttamansa vauriot.

MAKSUEHDOT 
Varausmaksu 200 € + alv vähennetään näyttelypaikka-
maksusta. Varausmaksu on maksettava 16.6.2017 men-
nessä. 16.6. jälkeen paikan varanneiden tulee maksaa vara-
usmaksu kahden viikon kuluessa laskun saamisesta.

Lopullinen näyttelypaikkamaksu tulee olla maksettu 
19.1.2018 mennessä.

Paikan tai julistetilan maksu maksetaan 14 päivän kuluessa 
laskun saamisesta. Viivästyskorko on 11 %.

Mikäli näytteilleasettaja peruu ilmoittautumisensa 
16.6.2017–18.1.2018 välisenä aikana, veloitetaan osaston 
neliöiden mukaisesti määräytyneestä näyttelymaksusta 50 
%. Mikäli peruutus tapahtuu 18.1.2018 jälkeen, veloitus 
on 100 % määräytyneestä näyttelymaksusta. 

OSASTOJEN PYSTYTYS JA KALUSTEET 
Näyttelyosastojen pystyttäminen ja tavaroiden kuljetus 
sisätiloihin tapahtuu tiistaina 13.2. kello 10.00–21.00. Vii-
meistelyjä voi tehdä 14.2. klo 7.00 alkaen. Osastojen on 
oltava valmiina keskiviikkona 14.2. kello 9.00 mennessä.

Osastopaikkojen myyntiä koskevat tiedustelut: Hannu 
Pyykkö, 050 2250 tai sähköpostilla hannu.pyykko@me-
diabookers.fi.

Viherpäivät & Vihertekniikka 2018 
Paviljonki, Jyväskylä 
14.–15.2.2018

NÄYTTELYOSASTOJEN VUOKRAT

ke 14.2. klo 9.00–17.00 (seminaarilaisil-
le ja kutsuvieraille 19.00 saakka) 
to 15.2. klo 9.30–15.00 
Näyttelyyn pääsee kirjautumalla sisään.

 JULISTETILAT JA ULKO-OSASTOT
- Ulko-osastot: 15 € /m2 + mahdolliset siivouskulut 
- Julistetila: 370 €/ m. Julistetilan paikka sovitaan järjestä-      
  jän kanssa. Seinäelementin koko on 97 x 240 cm.

 4 m2:    805 € 
 6 m2:    1055 € 
    8 m2:    1290 € 
    9 m2:    1410 € 
 10 m2:  1510 € 
  12 m2:  1665 € 
  14 m2:  1895 € 
  15 m2:  1970 € 
  16 m2:  2020 € 
  18 m2:  2185 €

 20 m2:  2325 € 
 22 m2:  2467 € 
   24 m2:  2622 € 
 30 m2:  2970 € 
   36 m2:  3203 € 
   40 m2:  3320 € 
  50 m2:  3640 € 
 60 m2:  4245 € 
  76 m2:  4686 € 
  100 m2: 5050 €   

Suuremmat osastot sopimuksen mukaan

Näyttelyosaston vuokraan sisältyy:

1) Esite Viherpäivien seminaarisalkkuun 
2) Tiedot Viherympäristö-lehden näyttelyluetteloon 
3) Tiedote lehdistötilaan 
4) Osallistuminen Viherpäivien luennoille  
5) Viherpäivä-seminaarien osallistujaluettelo paperisena 
6) Viherpäivien ja Vihervuoden avajaisten luentojulkaisu 
7) Mahdollisuus päästä esille uutuustuotteilla Viherym-
päristö-lehden toisessa numerossa maaliskuussa näytte-
lyn uutisoinnissa. 
8) Näytteilleasettajien kahvit näyttelytilassa (kahvion 
kahvi on maksullinen).

Edellä mainitut edut 1–7 kokonaisuudessaan koskevat vain 
18.12.2017 mennessä osastopaikan varanneita ja varausmaksun 
(200 euroa + alv) maksaneita. 



Järjestäjä: Viherympäristöliitto ry, 
Viljatie 4 C, 00700 HELSINKI, www.vyl.fi

LUENTOJULKAISU 
Digitaalisesti painettuun värilliseen luentojulkaisuun on mah-
dollista liittää erillinen mustavalkoinen yhden sivun A4-kokoi-
nen ilmoitus. Materiaali tulee lähettää järjestäjälle sähköisessä 
muodossa.

Luentojulkaisuun tuleva ilmoitusmateriaali maksaa 320 € + alv 
24 %. Ilmoitusmateriaali toimitetaan 5.1.2018 mennessä säh-
köpostiin aino.arjas@vyl.fi

NÄYTTEILLEASETTAJIEN MAJOITUS-, RUOKAILU- 
YMS. PALVELUT 
Extranet-sivustossa on majoitusta varten kiintiötunnus ja yhte-
ystiedot tapahtumapaikkaa lähellä oleviin hotelleihin. Näytteil-
leasettajat hoitavat majoitusvaraukset suoraan hotelleista itse. 

Saunatiloista ja muista näytteilleasettajien oheisaktiviteeteistä 
on kerätty tietoa Extranet-sivustolle. Ruokailutilaukset ja ravin-
tolan osastopalveluita voi tilata extranetin kautta www.jklmes-
sut.fi. tai p. (014) 334 0037, info@jklmessut.fi.

LIPPUJEN TILAUKSET  
Lounas-, kahvi- ja illallisliput voi tilata extranetin kautta  
www.jklmessut.fi. tai p. (014) 334 0037, info@jklmessut.fi. 

MUUTOKSET 
Järjestäjä pidättää itsellään oikeuden muutoksiin.

Näyttelyn rakentamisapua, kalusteita, sähköä ja muuta 
teknistä apua koskevissa kysymyksissä auttaa Näytte-
lytekniikka / Jyväskylän Messut Oy:n Henri Viitaharju 
puh. 050 468 3742, henri.viitaharju@jklmessut.fi tai 
extranetin kautta www.jklmessut.fi. Tunnukset extra-
net-palveluun lähetetään näyttelypaikan vahvistuttua.

Näytteilleasettajilla on mahdollisuus kutsua näyttelyvie-
raita sähköisellä kutsulla.

TAVAROIDEN POISTO JA OSASTOJEN PURKU 
Osastojen purkaminen voidaan aloittaa torstaina 15.2. 
aikaisintaan klo 15.00. Kaikki näytteilleasettajien tavarat 
ja rakennelmat on poistettava samana päivänä klo 21.00 
mennessä, ellei toisin sovita Paviljongin kanssa. 

NÄYTTELYLUETTELO 
Viherympäristö-lehden numerossa 1/2018 julkaistaan 
näyttelyluettelo, johon kaikki määräaikaan mennessä 
osastopaikan tai julistetilan varanneet saavat sovitut 
tiedot. Lehti jaetaan Viherpäivien kaikille osallistujille. 
Tiedot näyttelyluetteloon toimitetaan 18.12.2017 men-
nessä osoitteeseen aino.arjas@vyl.fi.

Numerossa 2/2018 on näyttelyn uutisointi.

Ilmoitusvaraukset Viherympäristö-lehteen: Hannu 
Pyykkö puh. 050 2250 tai hannu.pyykko@mediaboo-
kers.fi

Mahdolliset Viherympäristö-lehteen tarkoitetut uutis- 
aineistot: Seppo Närhi, puh. (09) 5841 6505, 0400  419 
085 tai seppo.narhi@viherymparisto.fi

ESITTEET VIHERPÄIVIEN SEMINAARIKASSIIN 
JA LUENTOJULKAISUUN 
Näytteilleasettaja voi liittää Viherpäivien seminaarivie-
raille jaettavaan kassiin enintään 2 kpl enintään A4-ko-
koisia ja 1–4 -sivuisia esitteitä maksutta. Esitteet Viher-
päivien seminaarikassiin toimitetaan 700 kappaleena 
Viherympäristöliittoon Viljatie 4 C (4. krs.), 00700 
HELSINKI 1.2.2018 mennessä.

Muilla kuin näytteilleasettajilla esitteiden (1–4 -sivui-
nen) liittäminen kassiin maksaa 320 €.

Jos esite on 5–12 -sivuinen, hinta on kaikille 430 €.

Laajemmista materiaaleista sovitaan järjestäjän kanssa 
erikseen. Hintoihin lisätään alv 24 %.

Jyväskylän Paviljonki 14.–15.2.2018


