TERVETULOA näytteilleasettajaksi
Sarkamessuille 31.1.–1.2.2020!
MESSUT AVOINNA YLEISÖLLE: PE 9-17 ja LA 10–16.
Sisäänkäynti A-hallin a-ovelta ja B-hallin a-ovelta.
• Aikuiset 14 € (lapset alle 15 v. ilmaiseksi vanhempien seurassa)
• Opiskelijat, työttömät ja eläkeläiset 10 €
MESSUJÄRJESTÄJÄ:
Etelä-Pohjanmaan Pytinki Oy
messut@pytinki.fi
Seinäjoki Areena, Kirkkokatu 23, 60220 Seinäjoki
MESSUSIVUT: www.pytinki.fi/sarka | #sarkamessut
Yhteyshenkilöt:
Heikki Punkari, heikki.punkari@pytinki.fi, 0400 518 124
Anne-Maj Lauri, anne-maj.lauri@pytinki.fi, 044 774 8468
Henriikka Kangastupa, henriikka.kangastupa@pytinki.fi, 0400 178 285
Mari Latvala, mari.latvala@pytinki.fi, 044 776 1686

VALMISTAUDU MESSUILLE:
Yrityksen tiedot näytteilleasettajaluetteloon

ke 18.12.2019 mennessä

Sähkötilaukset osastolle

pe 10.1.2020

Messurakennetilaukset
pe 10.1.2020
(Seinät, matot, kalusteet jne.) Mikäli ette ole niitä tilanneet ilmoittautumisen yhteydessä.
Ripustustilaukset Soundbros Oy
www.soundbros.fi

pe 10.1.2020

Siivoustilaus SOL Palvelut Oy
pe 10.1.2020
Rakennus- ja purkuaikoina näytteilleasettajien on kuljetettava pois rakennusjätteet,
pakkausmateriaalit ja muut roskat niitä varten tarkoitettuihin kokoamispaikkoihin, joista
messujärjestäjä huolehtii ne edelleen. Messujen aikana jokainen näytteilleasettaja vastaa
oman osastonsa puhtaanapidosta. Järjestäjän puolesta hoidetaan käytävien ja yleisten
kulkuväylien siivous.
Kiinteät internet-liittymätilaukset Elisa Oyj
Seinäjoki Areenassa on langaton verkko, nopeus 100/100.
http://www.pytinki.fi/sarka/naytteilleasettajat/lisapalvelut/

pe 10.1.2020

Aterialipukkeet
messuihin saakka
Aterialipukkeita voi tilata ennakkoon, mielellään pe 24.1. mennessä ja ne voi noutaa
messutoimistosta Seinäjoki Areenasta ti 28.1. alkaen. Aterialipukkeet laskutetaan
jälkikäteen. Aterialipukkeet käyvät kaikissa Seinäjoki Areenan ravintoloissa ja kahvioissa.
Lipukkeita voi noutaa lisää messujen aikana messutoimistosta. YLIMÄÄRÄISIÄ
ATERIALIPUKKEITA EI TARVITSE PALAUTTAA.
ASIAKASKUTSUT Kaikki kutsut ovat logottomia lippuja, yrityksen nimellä varustettuja.
Kutsun hinta on 8 € + alv. 10 %. Laskutus vain käytetyistä lipuista! ASIAKASKUTSUJA
VOI TILATA TAI NOUTAA messutoimistolta messuihin saakka. YLIMÄÄRÄISIÄ EI
TARVITSE PALAUTTAA.

Näytteilleasettajien lisäpalvelut
Kaikki tilauslomakkeet löytyvät sivuiltamme http://www.pytinki.fi/sarka/naytteilleasettajille
MESSUILLA PALVELEMME
Saapuessanne Seinäjoki Areenalle, ilmoittautukaa ensin messutoimistoon (B-halli, 2. krs,
hissillä tultaessa 3. krs). Toimistosta saatte rakentajakortit, näytteilleasettajarannekkeet,
aterialipukkeet, asiakaskutsut, pysäköintiluvat ym.
Messurakentaja-kortti on pidettävä esillä messualueella liikuttaessa rakennusaikana.
Näin vältetään asiaankuulumattomien henkilöiden kulkeminen alueella.
Näytteilleasettajan ranneke on pidettävä esillä messualueella liikuttaessa. Näin vältetään
asiaankuulumattomien henkilöiden kulkeminen alueella. Rannekkeet ovat voimassa
messupäivinä.
Näytteilleasettajien rannekkeet veloituksetta 3 kpl/osasto sekä 1 kpl jokaista osaston
alkavaa viittä neliötä kohti. Lisärannekkeet 8 €/kpl + alv 10 %.
MESSUTOIMISTO AVOINNA:

ti 28.1.
ke 29.1.
to 30.1.
pe 31.1.
la 1.2.

klo 8-17
klo 8-17
klo 8-18
klo 8-17
klo 9-17

MESSUOSASTOJEN RAKENTAMINEN

ti 28.1. klo 12-20
ke 29.1. klo 8-20
to 30.1. klo 8-18
Mikäli rakennusajoista halutaan poiketa, ota yhteys Heikki Punkari 0400 518 124.
•
•

•
•

Järjestäjän kautta tilatut valmisosastot ovat valmiina to 30.1. viimeistään klo 16.
Autot on ajettava ulos hallista torstaina klo 16 (kuorma-autot ja isommat klo 14.)
Autolla saa hallissa ajaa vain suojattuja ajokäytäviä pitkin,
urheilupinnoitteelle ajo ehdottomasti kielletty! Ovia ei tule pitää tarpeettomasti
auki autoilla kuljettaessa, myös tyhjäkäynti hallissa on kielletty.
Auto voi olla hallissa vain kuorman purun ajan, jonka jälkeen se on
välittömästi ajettava pois.
Osastorakenteiden on oltava valmiina to 30.1. klo 18, jolloin alkaa rakenteiden
tarkastus.

MESSUOSASTOJEN PURKU
la 1.2. klo 16-21
su 2.2.klo 9-16
ma 3.2. klo 8-12
Autolla saa ajaa halliin lattian suojaamisen jälkeen vain suojattuja ajokäytäviä pitkin.
Urheilupinnoitteelle ajo ehdottomasti kielletty! Valmisosastot on oltava tyhjinä la 1.2.
klo 20. Muut osastot on oltava tyhjinä ma 3.2. klo 12. Näyttelyosastojen on oltava siistissä
kunnossa pois lähdettäessä. Jos osastolle jää muuta kuin messurakentajan rakenteita,
somisteita yms. tavaraa, ne poistetaan hallista näytteilleasettajan kustannuksella.

Varkauksien välttämiseksi kaikki helposti irrotettavat tavarat on syytä viedä pois heti
messujen sulkemisen jälkeen.
OSASTOJEN HUOLTOAJAT
Perjantaina klo 7.30 - 8.30 ja lauantaina klo 8.30–9.30.
A-hallin A-ovi ja D-ovi, sekä B-hallin A-ovi.
NÄYTTEILLEASETTAJIEN PYSÄKÖINTI
Rakennusaikana ti – to tarvitaan pysäköintilupa, jonka saa messutoimistosta. Sarkamessut
tarjoavat näytteilleasettajille ja messuvieraille ilmaisen pysäköinnin.
Näytteilleasettajille ei ole varattu erillistä pysäköintialuetta.
RAKENTAMISESSA HUOMIOITAVAA
Ilmoittautumislomakkeessa mainittujen sopimusehtojen lisäksi huomioittehan vielä
seuraavaa: Näyttelysopimuksen teon yhteydessä on sovittu, varataanko messuilta pelkkä
tila vai tila ja rakenteet. Lisäksi sähkö varataan erikseen.
Huom! Sähkö toimitetaan osastolle, mikäli se on tilattu ennakkoon.
PERUSRAKENTEET
Osaston väli- ja taustaseinät tai muut rakenteet eivät sisälly paikanvuokraan, ellei
niitä ole tilattu etukäteen järjestäjältä. Perusrakenteisiin kuuluu valkoiset
seinärakenteet, otsalauta ja harmaa matto. Rakenteiden seinien korkeus on 250 cm ja
otsalaudan 30 cm. Huom! Nimitarra otsalautaan ei kuulu perusrakenteisiin, vaan tulee
tilata erikseen messurakentaja Maiserilta.
ERIKOISRAKENTEET JA MESSUSOMISTEET
Sarkamessujen messurakentajana toimii Maiseri Oy, josta voi tilata seinää, mattoa,
kalusteita, trussirakenteita, valospotteja sekä tarvittavat teippaukset jne. Rakenteiden
maalaaminen, rei´ittäminen ja vaurioittaminen on kielletty. Rakenteisiin voidaan kiinnittää
somistusmateriaalia ripustamalla ja teippaamalla. Näytteilleasettajan tulee poistaa
kiinnitetyt materiaalit ennen rakenteiden purkamista.
Tilaukset Maiserille 21 vrk ennen messuja, sen jälkeen +20 % järjestelykuluja.
Rakenteita koskevat lisätiedot Maiserilta, puh.020 734 3830, www.maiseri.fi.
RIPUSTUKSET
Soundbros Oy: n kautta saatte myös ripustukset katosta. Yhden ripustuspisteen hinta on
190 € (ripustuspiste sisältää 4mm vaijerin haluttuun paikkaan/korkeuteen) maksimikuorma
100 kg. Hinta ei sisällä ripustettavan tavaran kiinnitystä. Muut ripustusasiat on sovittava
erikseen. Hinnat alv 0 %. Lisätietoja: Kristian Hyyppä, puh. 050 522 4903,
info@soundbros.fi, www.soundbros.fi.
Tilauksen yhteydessä on toimitettava ripustussuunnitelma tarvittavasta kalustosta
ja piirros/kuvat ripustuspisteiden sijanneista.
OSASTON RAJOJEN YLITTÄMINEN on kielletty; ylöspäin nousevat rakenteet ovat
mahdollisia. Yli 250 cm:n nousevista rakenteista ota yhteyttä messujärjestäjään.
KATETUT OSASTORAKENTEET Ota yhteyttä messujärjestäjään etukäteen
paloturvallisuusmääräysten vuoksi.
MESSUKAIVOT Joillakin osastoilla sijaitsee karttaan mustalla neliöllä merkitty sähkökaivo
(sähkön ylöstulo). Kaivojen paikat tulee jättää rakentamisen aikana vapaaksi
sähköasennusten sujuvuuden varmistamiseksi. Kaivolle tulee olla esteetön pääsy myös
messujen aikana eli sitä ei saa käyttää varastona.

LATTIAN SUOJAUS Lattia kestää ilman suojausta 10kg / cm2 painon jakautuessa
tasaisesti. Raskaat näyttelyesineet on varustettava painoa jakavalla alustalla. Mikäli
tuoleissa, pöydissä, näyttelyesineissä tms. on teräviä pintoja, on lattia ehdottomasti
suojattava. Rikkoutuneesta lattiapinnoituksesta vastaa näytteilleasettaja.
MATTOTEIPEIKSI sallitaan vain messukäyttöön tarkoitetut teipit, jotka eivät jätä liimaa
lattiaan. Messumattojen ym. materiaalien kiinnitys lattia- tai seinärakenteisiin tulee tapahtua
vain NEC-hyväksytyllä asennusteipillä eli ns. heikkoliimateipillä.
SÄHKÖ
Osastolle vedetään valovirta 1 x 10/16A tai voimavirta torstai-iltaan mennessä,
mikäli se on tilattu ennakkoon. Jos tarvitsette lisävirtaa, ota yhteyttä järjestäjään.
Viimeistään kolme viikkoa ennen messujen alkua ilmoitetut tilaukset toimitetaan
normaalihinnalla. Myöhemmin saapuneet tilaukset laskutetaan 50 % hinnankorotuksella.
Näytteilleasettajan mukanaan tuomien sähkölaitteiden tulee olla sähköteknisesti turvallisia
ja määräysten mukaisia. Vastuu muista kuin järjestäjän tilaaman sähköalihankkijan
asennuksista ja laitteista on näytteilleasettajan.
TAVARALÄHETYKSET
Tavaraa voi lähettää messupaikalle Seinäjoki Areenaan aikaisintaan tiistaista 28.1. lähtien.
Osastoille saapuvan tavaran osoite merkitään:
Sarkamessut / Näytteilleasettajan nimi (osaston numero)
Seinäjoki Areena
Kirkkokatu 23, 60220 Seinäjoki
Tavaralähetysten perillemenon takaamiseksi varmistakaa etukäteen, milloin tavarat
tuodaan ja että vastaanottaja on paikalla. Mikäli vastaanottaja ei ole paikalla, tavara
siirretään osastolle näytteilleasettajan kustannuksella.
Järjestäjä ei vastaa saapuneen tavaran säilyttämisestä.
TRUKKIPALVELUT
Näytteilleasettajien käyttöön on varattu trukki kuljettajineen, jonka voi tilata hallissa
käyttöön ”lennosta”. Trukkipalvelu laskutetaan messujen jälkeen näytteilleasettajalta
hintaan 7 €/kolli + alv 24 %.
MESSUILLA
Omalla osastolla voi pitää työnäytöksiä ja esityksiä. Huomioittehan naapuriosastot!
Messujen aikana kaikki osastolle kuuluvat tavarat on pidettävä osaston rajojen
sisäpuolella, jotta käytävät pysyvät vapaina. Myöskään esitteiden tai muun materiaalin
jakaminen oman osaston ulkopuolella ei ole sallittua.
TYÖNÄYTÖKSET
Mikäli haluatte järjestää työnäytöksiä ulkona sijaitsevalla työnäytösalueella tai
Näytöslavalla, ottakaa yhteyttä järjestäjään.

SARKAMESSUJEN MARKKINOINTI
Sarkamessuja markkinoidaan mm. maakunta – ja paikallislehdissä, tapahtumissa,
internetissä, sosiaalisessa mediassa, screeneillä jne.
SARKAMESSULEHTI MAASEUDUN TULEVAISUUDEN LIITTEENÄ:
Jakelu kaikille Maaseudun Tulevaisuuden tilaajille liitejakeluna.
Näyttelyn virallinen lehti!
SARKAMESSUJEN LOGOT ladattavissa http://www.pytinki.fi/sarka/media/

MESSUJEN OHJELMA: www.pytinki.fi/sarka
FB Sarkamessut / Liity tapahtumaan: Sarkamessut 2020

