19.2.2019
Näytteilleasettajaksi Kätilöpäiville® 2019 Helsinkiin
Tervetuloa osallistumaan näytteilleasettajana vuoden 2019 valtakunnallisten Kätilöpäivien yhteydessä järjestettävään näyttelyyn. Poikkeuksellisesti Kätilöpäivät järjjestetään syksyllä, sillä samalla
juhlitaan Kätilöliiton 100-vuotista taivalta! Kätilöpäivät pidetään 19.-20.9.2019 Helsingissä
(Crowne Plaza Helsinki - Hesperia, Mannerheimintie 50, Helsinki)
Kätilöpäiville odotetaan noin 250 - 300 osallistujaa eri puolilta maata. Tapahtumaamme osallistuu
kätilöitä, jotka työskentelevät muun muassa sairaaloissa, terveyskeskuksissa ja neuvoloissa sekä
yksityisellä sektorilla. Mukana on myös kätilöopiskelijoita ja heidän opettajiaan sekä kätilötyön tutkijoita. Kutsuvieraina on yhteiskunnan toimijoita ja päättäjiä, jotka vaikuttavat sekä paikallisella
että valtakunnallisella tasolla.
Hinnoittelu
Näyttelypaikan hinta on 180,00 €/m² + 24 % alv. Pienin vuokrattava tila on 3 m². Näyttelytilan
vuokra sisältää yhdelle (per 3 neliön näyttelytilavaraus) ohjelman mukaiset lounaat ja kahvit, joten
tarvitsemme tilavarauksen yhteydessä tiedon ruokailijoiden lukumääristä ja mahdollisista ruokaaineallergioista. Muut lounaat laskutetaan ilmoittamanne lukumäärän mukaan (32€/hlö/pvä) näyttelytilan laskutuksen yhteydessä.
Näytteilleasettajilla on mahdollisuus lounastaa 19.9. klo 11.30-12.00 ja 20.9. klo 13.00 – 13.30
Varsinaisen näyttelypaikan lisäksi tai sijasta voitte varata tilaa esitteillenne ja/tai tuotenäytteillenne
materiaalipaketista, joka jaetaan kaikille osallistujille. Hinta ensimmäiseltä esitteeltä tai näytteeltä
on 170,00 € + alv. 24 %. Seuraavilta esitteiltä tai näytteiltä hinta on 60,00 €/kpl + alv 24 %.
Näyttelytilan varaaminen, kalusteet, rakentaminen ja purku
Näyttelytilavarauslomakkeen linkki löytyy sekä Kätilöliiton verkkosivustolta osoitteesta www.suomenkatiloliitto.fi → Kätilöpäivät –painikkeen alta että tästä Näyttelytilavaraus Näyttelytilaa on rajoitetusti,
joten paikat jaetaan varausjärjestyksessä.
Näyttelyt sijoitetaan Talvipuutarhaan sekä kokoustilaan 4-5. Kätilöpäivien 2019 alta löytyy pohjakartta, johon tullaan laatimaan pohjapiirros näyttelystä. Ilmoitan, kun voitte esittää toivomuksenne näyttelytilan sijainnista. Luennot ovat kokoustilassa 1-3 ja kahvitukset nautitaan

näyttelytiloissa, lounaat Royal Hallissa.
Paikat piirretään alustavasti 3 m²:n mukaan, mutta isompiakin paikkoja on saatavissa.
Paikkatoiveet otetaan huomioon mahdollisuuksien mukaan, mutta järjestäjä pidättää kuitenkin itsellään
oikeuden päättää näyttelytilojen lopullisesta sijoituksesta.
Näyttelykalusteet ja sähkö
Näytteilleasettaja voi varata tarvitsemansa näyttelytilakalusteet ja sähkön näyttelytilavarauslomakkeella. Sähköjen veto näyttelypisteeseen ja langaton laajakaista sekä kalusteet (pöytä 45x135cm + 2
tuolia/3 m² paikka) sisältyvät näyttelytilanvuokraan, joka laskutetaan Kätilöpäivien jälkeen. Sähköstä
peritään pieni maksu, ja sen tarpeesta tulee ilmoittaa ennakkoon. Lisämaksusta (10,00 €/kpl) saa näyttelypöytiin valkoiset, kankaiset pöytäliinat.

Näyttelyn rakentaminen ja purku
Näyttelytilan vuokra sisältää lattiatilan. Jos näytteilleasettaja tuo varaamaansa tilaan omat näyttelyrakenteet, näytteilleasettaja vastaa itse tilan rakentamisesta ja purkamisesta. Seiniin ei saa kiinnittää mitään.
Näyttelyosastojen pystyttämiseen ja purkamiseen liittyvät ohjeistukset kuten myös ajo-ohjeet vä-

litän näytteilleasettajille varausvahvistuksen yhteydessä tarkemmin.
Varaus- ja peruutusehdot
Näyttelytila- ja materiaalipakettivaraus tulee tehdä 15.5.2019 mennessä ja varaus on sitova.
Varauksen tehneille lähetetään helmikuussa lisää tietoa Kätilöpäivien näyttelyyn liittyvistä asioista
ja lopullinen sijoitus näyttelytilaan ilmoitetaan 9.8.2019 mennessä.
Jos näytteilleasettaja peruu tilavarauksensa 16.5. - 31.5.2019, laskutetaan varatun tilan vuokrasta
50 %. Mikäli tilavaraus peruutetaan tämän jälkeen, laskutetaan varatusta tilasta 100 %.
Mahdollinen näyttelytilan ja/tai materiaalipaketin peruutus tulee tehdä kirjallisena (sähköpostikin
käy).
Näytteilleasettajalla ei ole ilman Kätilöliiton lupaa luovuttaa osastoa tai sen osaa edelleen kolmannelle osapuolelle.
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