8 – 9.6.2019

Messu-info
Pielisen messut
Näyttelypaikka:

Lieksan jäähalli, opasteet kantatie 73:lta messupaikalle

Ajankohta:

8 – 9.6.2019

Aukioloaika:

lauantai klo 10 – 16
sunnuntai klo 10 – 15

Osastojen rakentaminen sekä näytteilleasettaminen
Messujenjärjestäjä rakennuttaa osastojen seinärakenteet. Seiniin voi kiinnittää julisteita ym. teipillä ja
sinitarralla. Tarkemmat ohjeet löytyvät paikan päältä.
Tavaroiden kuljetus ja esittelytilojen pystytys voidaan suorittaa pe 7.6. klo 8.00 – 22.00 ja lauantaina 8.6 klo
7.00 - 9.00.
Paikkojen on oltava valmiina la klo 9.15 jolloin lopputarkastus suoritetaan järjestäjän ja viranomaisen
toimesta. Näytteilleasettaja huolehtii paikkansa rakentamisesta ja somistamisesta. Messuosaston
rakenteiden turvallisuus on näytteilleasettajan vastuulla.
Paikat on varustettava näyttelysopimuksen allekirjoittaneen yrityksen toiminimikyltillä. Kylttien ns. osaston
etupaneelin korkeus on 30 cm, josta kyltin näkyvä osa on korkeudeltaan 20 cm. Etupaneelin tekstit ja
mahdolliset logot voi tilata esim. Mainoselme ky: ltä osoitteesta Varasjoenkatu 5 81700 Lieksa
Puh. 0400 277 750 tai sähköpostitse: info@mainoselme.com

Tilaukset viimeistään 15.5.2019 mennessä.
Tavaroiden lähetys
Näytteilleasettajat toimittavat tavaransa näyttelypaikalle omalla kustannuksellaan. Tapahtuman järjestäjä
ei vastaa tavaroiden vastaanottamisesta, purkamisesta tai säilytyksestä eikä poislähettämisestä.
Sisäosastoille tavaroiden kuljetus tapahtuu Jäähallin takaosasta sekä etupuolelta hallin kulmauksesta.
Sähkö
Sähkö kuuluu messuosaston hintaan.

Sähkön tarpeesta on ilmoitettava ennakkoon messujen järjestäjille, näin vältytään turhalta
roikkaviidakolta.
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Messumatto
Messuhallin lattiassa on jääkiekkokentän kuviointi. Messuosastolle voi vuokrata messumaton.
Värivaihtoehdot sininen, vihreä, punainen, tummanharmaa ja vaaleanharmaa. Hinta7,25 € / neliö +alv

Huomioi maton maksu laskussasi! Verolliset hinnat 3x2 osasto 54€ ja 3x3 osasto 81€
Maton tilaus 15.5.2019 mennessä
Internet yhteys
Messujärjestäjä ei toimita Internet yhteyksiä. Mikäli näytteilleasettaja sellaisen tarvitsee, on se hankittava
itse.
Puhtaanapito
Järjestäjä huolehtii yleisestä puhtaanapidosta. Näytteilleasettajat ovat itse velvollisia huolehtimaan
paikkansa siisteydestä ja kertyvien jätteiden kuljetuksesta niille varattuihin jäteastioihin.
Näyttelyasettaja jonka tuote-esittely tai myynti aiheuttaa normaalista poikkeavaa jätettä, on velvollinen
huolehtimaan alueensa ja sen ympäristön puhtaanapidosta sekä hankkimaan omalla kustannuksellaan
tarvittavat jäteastiat.
Paloturvallisuus ja vartiointi
Paloturvallisuuden suhteen on noudatettava yleisiä voimassa olevia paloturvallisuusohjeita.
Paloturvallisuutta mahdollisesti vaarantavien laitteiden esittelyyn on saatava paloviranomaisten
ennakkolupa. Järjestäjä huolehtii alueen palosuojelusta, yövartioinnista ja yleisestä järjestyksestä
vastaamatta kuitenkaan tavaroiden katoamisesta tai vahingoittumisesta. Näytteilleasettajan on itse
huolehdittava tarpeelliseksi katsomistaan vakuutuksista. Vastuuvakuutus korvaa vain järjestäjän
henkilökunnan toimenpiteistä tai laitteista ja rakennelmista kolmannelle henkilölle aiheutuneet vahingot.
Mainonta messujen aikana
Messujen juontaja Martti Heikkinen kiertää osastoilla haastatellen näytteilleasettajia molempina
messupäivinä.
Esittelijäkortti
Messujen järjestäjä ei toimita esittelijäkortteja, jokainen näytteilleasettaja huolehtii ne itse.
Messujen kuvaus ja videointi
Messuilta tallennetut kuvat ja videot ovat julkisesti käytettäviä
Osastojen purkaminen
Osastoja ei saa alkaa purkamaan messujen aukioloaikana, vain vasta sunnuntaina klo 15.00. Osastot on
oltava tyhjänä ma 13.6. klo 10.00 mennessä.
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Messukahvio ja ruokateltta
Kahvio sijaitsee messuhallin päädyssä, ja sen ylläpidosta vastaa paikallinen yhdistys, tekijä varmistuu
tuonnempana. Näytteilleasettajat voivat tilata kahvilippuja ennakkoon mm. asiakkailleen. Kahvion pitäjän
varmistuttua voi ennakkovaraustietoja kysyä messusihteeriltä.
Messujen ulkoalueella on Tmi Nahevan ruokateltta, ja siellä myynnissä neljä ruokavaihtoehtoa: voissa
paistetut muikut, kebablautanen, kasvislautanen ja broileriateria. Yritysten toivotaan lunastavan ruokaliput
paikan päältä ruokateltalta messujen alussa.
Majoitus
Järjestäjä ei ole varannut majoitusta mutta sitä voi tiedustella esim:
Hotelli Puustelli Puh. (013) 511 5500
Yrjölän Kotiseututalo 0440-280746
Timitra Hostel 044-3334044
Hotelli Kaatrahovi 046-9599797
Pysäköinti
Näytteilleasettajien pysäköintialue on messujen ajan järjestetty jäähallin ja ulkokentän välille.
Yleisöpysäköinti on hiekkakentällä jäähallin pohjoispuolella.
Liikuntarajoitteisten pysäköintipaikka sijaitsee heti messualueelle saavuttaessa.

Näytteilleasettajille
Järjestämme lauantaina näytteilleasettajille ja kutsuvieraille Cocktail-tilaisuuden klo 16.30 – 18.30.
Tilaisuuteen on varattu näytteilleasettajille 2 lippua/osasto

Tarjoilun järjestämisen vuoksi sitovat ilmoittautumiset 15.5 mennessä!

Huomioithan, että tarvitsemme sähkön ja maton tilaukset, sekä ilmoittautumiset
cocktail -tilaisuuteen 15.5 mennessä
Taina Kiiskinen
messusihteeri
050-5862210 messusihteeri@pielisenmessut.fi
Taisto Lehikoinen
messupäällikkö
045-8908881 taisto.lehikoinen@lieksa.fi

Lämpimästi tervetuloa 10 v juhlamessuille Lieksaan!

