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Tapahtuman sijainti:     

    

NäytteilleasettajaNäytteilleasettajaNäytteilleasettajaNäytteilleasettaja    
    

YYYY----tunnustunnustunnustunnus    
    

Osaston numeroOsaston numeroOsaston numeroOsaston numero    
    

Osaston ulkomitatOsaston ulkomitatOsaston ulkomitatOsaston ulkomitat    
    

    

LaskunmaksajaLaskunmaksajaLaskunmaksajaLaskunmaksaja    
    

YhteyshenkilöYhteyshenkilöYhteyshenkilöYhteyshenkilö    
    

Puh.Puh.Puh.Puh.    
    

    

LaskutusosoiteLaskutusosoiteLaskutusosoiteLaskutusosoite    
    

SähköpostiosoiteSähköpostiosoiteSähköpostiosoiteSähköpostiosoite    
    

    

Postinumero / PostitoimipaikkaPostinumero / PostitoimipaikkaPostinumero / PostitoimipaikkaPostinumero / Postitoimipaikka    
    

PäiPäiPäiPäiväysväysväysväys    
    

AllekirjoitusAllekirjoitusAllekirjoitusAllekirjoitus    
    

    

Tapahtuman nimiTapahtuman nimiTapahtuman nimiTapahtuman nimi    
    

AAAAjallajallajallajalla    
    

Nimen selvennysNimen selvennysNimen selvennysNimen selvennys    
    

    

Messuosastoille tarkoitettujen valmiiden pakettien lisäksi suunnittelemme Messuosastoille tarkoitettujen valmiiden pakettien lisäksi suunnittelemme Messuosastoille tarkoitettujen valmiiden pakettien lisäksi suunnittelemme Messuosastoille tarkoitettujen valmiiden pakettien lisäksi suunnittelemme 

ja toteutamme ja toteutamme ja toteutamme ja toteutamme ripustus/valaistusripustus/valaistusripustus/valaistusripustus/valaistustarpeenne myöstarpeenne myöstarpeenne myöstarpeenne myös    toivomuksienne toivomuksienne toivomuksienne toivomuksienne 

mukaisesti. mukaisesti. mukaisesti. mukaisesti.     

    

Liitteenä toimitettava Liitteenä toimitettava Liitteenä toimitettava Liitteenä toimitettava ripustussuunniteripustussuunniteripustussuunniteripustussuunnitelma tarvittavasta kalustosta ja lma tarvittavasta kalustosta ja lma tarvittavasta kalustosta ja lma tarvittavasta kalustosta ja 

piirros/kuvat ripustuspisteiden sijanneista.piirros/kuvat ripustuspisteiden sijanneista.piirros/kuvat ripustuspisteiden sijanneista.piirros/kuvat ripustuspisteiden sijanneista.    

    

Tämä tilauslomake liitteineTämä tilauslomake liitteineTämä tilauslomake liitteineTämä tilauslomake liitteineen on palautettava viimeistään 14 pven on palautettava viimeistään 14 pven on palautettava viimeistään 14 pven on palautettava viimeistään 14 pv    ennen ennen ennen ennen 

rakentamisen alkua. Tämän jälkeen tehdyt tilaukset käsitellään rakentamisen alkua. Tämän jälkeen tehdyt tilaukset käsitellään rakentamisen alkua. Tämän jälkeen tehdyt tilaukset käsitellään rakentamisen alkua. Tämän jälkeen tehdyt tilaukset käsitellään 

tapauskohtaisesti.tapauskohtaisesti.tapauskohtaisesti.tapauskohtaisesti.        

Pidätämme oikeuden olPidätämme oikeuden olPidätämme oikeuden olPidätämme oikeuden olla sla sla sla suorittamatta tilausta kokonaan/osittainuorittamatta tilausta kokonaan/osittainuorittamatta tilausta kokonaan/osittainuorittamatta tilausta kokonaan/osittain    
turvallisuussyistä.turvallisuussyistä.turvallisuussyistä.turvallisuussyistä.    
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TapahtumaTapahtumaTapahtumaTapahtuman sijaintin sijaintin sijaintin sijainti    
    

Tapahtuman nimiTapahtuman nimiTapahtuman nimiTapahtuman nimi    
    

NäytteilleasettajaNäytteilleasettajaNäytteilleasettajaNäytteilleasettaja    
    

Osaston numeroOsaston numeroOsaston numeroOsaston numero    
    

Osaston ulkomitatOsaston ulkomitatOsaston ulkomitatOsaston ulkomitat    
    

    

YhteyshenkilöYhteyshenkilöYhteyshenkilöYhteyshenkilö    
    

Puh.Puh.Puh.Puh.    
    

SähköpostiosoiteSähköpostiosoiteSähköpostiosoiteSähköpostiosoite    
    

AllekirjoitusAllekirjoitusAllekirjoitusAllekirjoitus    

    

    

Piirros ripustuspisteiden / valaistuksen sijoittelustPiirros ripustuspisteiden / valaistuksen sijoittelustPiirros ripustuspisteiden / valaistuksen sijoittelustPiirros ripustuspisteiden / valaistuksen sijoittelusta ja korkeudesta. Vaihtoehtoisesti liitteenä a ja korkeudesta. Vaihtoehtoisesti liitteenä a ja korkeudesta. Vaihtoehtoisesti liitteenä a ja korkeudesta. Vaihtoehtoisesti liitteenä 
erillinen ripustussuunnitelma.erillinen ripustussuunnitelma.erillinen ripustussuunnitelma.erillinen ripustussuunnitelma.    
    

    
    
LIITTEENÄ ERILLINEN LIITTEENÄ ERILLINEN LIITTEENÄ ERILLINEN LIITTEENÄ ERILLINEN RIPUSTUSSUUNNITELMA.  RIPUSTUSSUUNNITELMA.  RIPUSTUSSUUNNITELMA.  RIPUSTUSSUUNNITELMA.      
HUOM!HUOM!HUOM!HUOM!        
Piirroksesta selvittävä ripustuspisteiden sijainti ja korkeus. Piirroksesta selvittävä ripustuspisteiden sijainti ja korkeus. Piirroksesta selvittävä ripustuspisteiden sijainti ja korkeus. Piirroksesta selvittävä ripustuspisteiden sijainti ja korkeus.     
Lisäksi Lisäksi Lisäksi Lisäksi ripustettavan materiaalinripustettavan materiaalinripustettavan materiaalinripustettavan materiaalin    arvioitu paino ja korkeus.arvioitu paino ja korkeus.arvioitu paino ja korkeus.arvioitu paino ja korkeus.    Autamme Autamme Autamme Autamme 
mielellämme suunnittelussa tarpeen vaatiessa.mielellämme suunnittelussa tarpeen vaatiessa.mielellämme suunnittelussa tarpeen vaatiessa.mielellämme suunnittelussa tarpeen vaatiessa.    

 


