OSASTOT JA OSALLISTUMISEHDOT
Valitse sinulle sopivin tapa osallistua. Valittavana on kätevä valmisosasto, näyttelytila, johon tilataan osaston varustelu erikseen
tai esittelypaikka. Tältä sivulta löydät osastotiedot hintoineen ja sivulta 2-3 tarkempia tietoja mm. maksu- ja
osallistumisehdoista.
Lisätietoja: palvelupäällikkö Erika Kuoppa / erika.kuoppa@kosmetologitsky.fi / puh 050 415 6239

VALMISOSASTO
Valmisosasto on helppo ja vaivaton tapa osallistua tapahtumaan. Rakentamisen ja purkamisen lisäksi osaston hintaan sisältyy:
• Valmisosasto luovutetaan harjapuhtaana
• Valmisosastotila tummanharmaalla huopamatolla
• Osastoa rajaavat seinät profiilirakenteesta (alumiiniprofiilirunko ja helmenharmaa levy), korkeus 2,5 m
• Otsalaudat tekstillä käytäville päin
• Yksi virtasyöttö 8A/230V, sisältäen kulutuksen ja 3-osaisen pistorasian
• Perusosastovalaistus (keskimäärin n. 3 valaisinta / 12 m2)
Valmisosaston hinta: 189 € / m2 + alv 24 %
Kalustusta voit halutessasi täydentää lisämaksusta erikseen tilattavilla kalusteilla ja yrityksesi ilmeen mukaisilla somisteilla. Voit
halutessasi myös tilata erivärisen maton, yrityksesi logon otsalautaan tai lisävalaistusta.

NÄYTTELYTILA
Näyttelytila on lattiassa kulmamerkein merkitty lattiapaikka. Voit täydentää näyttelytilaa erikseen tilattavilla rakenteilla,
kalusteilla sekä tekniikalla. Näyttelytila on hyvä vaihtoehto, jos haluat kustomoidun osaston. Huomioithan seuraavat asiat:
• Näyttelytilalla on oltava 2,5 m korkeat rajaavat seinät erottamaan sen naapuriosastoista. Seinärakenteet voi joko tilata
erikseen tai käyttää omia rakenteita. Huomioithan omia rakenteita käyttäessäsi, että myös seinien taustat tulevat olla
siistit ja viimeistellyt.
• Yrityksen nimi on oltava selvästi esillä, esim. seinässä tai erikseen tilatussa otsalaudassa.
Näyttelytilan hinta: 113 € / m2 + alv 24 %

ESITTELYPAIKKA
Esittelypaikka on hyvä vaihtoehto, jos haluat osallistua pienellä volyymillä tapahtumaan. Esittelytilan hintaan sisältyy:
• Esittelytila
• Tulostettu roll-up -mainos (aineisto-ohje annetaan erikseen)
• Valaisinelementti
• Valkoinen infotiski (95 cm x 91 cm x 41 cm)
• Kaksi baarituolia
Esittelypaikan hinta: 650 € + alv 24 %

Mallikuva osastotyypeistä: riviosasto – kulmaosasto.

Mallikuva esittelypaikasta.
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MERIKAAPELIHALLIN PARVI
Merikaapelihallin parvi sijaitsee Merikaapelihallin toisessa kerroksessa ja käynti sinne on Merikaapelihallista. Parven hinnoittelu
on seuraava:
Valmisosaston hinta parvella: 179 € / m2 + alv 24 %
Näyttelytilan hinta parvella: 103 € / m2 + alv 24 %
Esittelypaikan hinta parvella: 630 € + alv 24 %
Parven hintoihin sisältyy samat tuotteet kuin edellä mainituissa valmisosastossa, näyttelytilassa sekä esittelypaikassa.

MAKSU- JA PERUUTUSEHDOT
Rekisteröintimaksu 250 € + alv 24 %, joka laskutetaan ilmoittautumisen yhteydessä. Rekisteröintimaksu hyvitetään
loppulaskussa, joka laskutetaan ennen Kosmetologipäiviä eräpäivällä 16.10.2019.
30.9.2019 mennessä tehdyistä peruutuksista peritään varausmaksu.
1.10.2019 ja sen jälkeen tehdyistä peruutuksista ja paikalle jättämättä tulemisista peritään koko osaston sekä tilattujen
rakenteiden hinta.
Mikäli näyttelytilan kokoa halutaan pienentää, on SKY:llä oikeus periä osastolasku täysimääräisenä vahvistetun ilmoittautumisen
mukaisesti. Näyttelytilan suurennukset tulee sopia tapauskohtaisesti.
HYVÄKSYTYT TUOTERYHMÄT MESSUILLA
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Ihonhoitotuotteet
Koneet ja laitteet
Kynnet ja ripset
Värikosmetiikka
Työvaatteet
Muut tukipalvelut ammattilaisille
Pigmentointi ja microblading
Mikroneulaus
Ravintolisät ja muut sisäisesti nautittavat kauneusvalmisteet

Injektoitavien täyteaineiden, mesolankojen sekä kaikkien muiden ihon sisään laitettavien aineiden, tuotteiden sekä
menetelmien esittely ja myynti ovat kielletty. Poikkeuksena ovat pigmentointi, microblading ja mikroneulaus, joiden esittely ja
myynti on sallittua, mutta näiden toimenpiteiden tekemistä kävijöille emme suosittele messuolosuhteissa.
AIKATAULUT
ti 12.11.

Rakennuspäivä

aikataulu ja tarkemmat ohjeet selviävät myöhemmin

ke 13.11.

Rakennuspäivä

aikataulu ja tarkemmat ohjeet selviävät myöhemmin

to 14.11.

Rakentaminen ja huoltoaika
klo 10.00-17.00
klo 17.00-19.00

pe 15.11.

Huoltoaika
klo 10.00-17.00
klo 17.00 alkaen

aikataulu selviää myöhemmin
tapahtuman 1. päivä
Lajinsa Paras 2019 & kuohuva finaali - seurustelutilaisuus näytteilleasettajille ja
messuvieraille
aikataulu selviää myöhemmin
tapahtuman 2. päivä
näyttelyn purku

Osastojen tyhjentäminen tai purkaminen perjantaina ennen klo 17.00 on kielletty.
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OSALLISTUMISEHDOT
Näytteilleasettajat ja tuotteet
Osaston saa vuokrata yhdessä toisen yrityksen kanssa. Rekisteröintimaksu ja loppulasku suoritetaan tällöin puoliksi. Osaston
jälleenvuokraus tai luovuttaminen edelleen kokonaan tai osittain on kielletty.
SKY:llä on oikeus poistaa sellaiset näyttelyesineet, jotka eivät kuulu hyväksyttyihin tuoteryhmiin tai voivat olla vaaraksi tai häiriöksi
toisille näytteilleasettajille tai yleisölle. Näyttelyosastolla saa esiintyä vain näytteilleasettajaksi hyväksytyn yrityksen tai toiminimen
edustajat.
Järjestäjällä on oikeus valita tapahtumaan osallistuvat näytteilleasettajat harkintaa käyttäen sekä rajoittaa näyttelyosaston kokoa.
Osastot, rakenteet, purku ja rakentaminen
Kaikenlainen kiinnittäminen kiinteistön ja messutilojen rakenteisiin ja verhoihin on kielletty lukuun ottamatta mattoteippauksia
heikkoliimaisella mattoteipillä lattioihin. Näytteilleasettaja on velvollinen maksamaan sopimussakkona tuhat euroa (1000,00 €), mikäli
kieltoa rikotaan. Mikäli osastoon rakennetaan lattia, jonka korkeus hallin lattiasta ylittää 12 cm, osaston avoimet sivut on porrastettava
tai niihin on rakennettava kaide tai muu suoja.
Osaston tulee olla siisti ja ammattimaisen näköinen. SKY:llä on oikeus puuttua osaston epäsiistiin ulkonäköön. Omia rakenteita
käyttäessä SKY:llä on oikeus tilata osastolle uudet seinät näytteilleasettajan kustannuksella, mikäli esim. seinät eivät täytä
korkeusvaatimuksia tai seinien taustat ovat ehtojen vastaisesti epäsiistit. SKY tekee osastojen tarkistuskierroksen keskiviikkona
13.11.2019.
Seuraavat toimenpiteet edellyttävät aina etukäteen järjestäjän hyväksynnän:
• 2,5 m korkeuden ylittävät rakenne- ja somistusratkaisut
• Kaksikerroksisten näyttelyrakennelmien pystyttäminen
• Kattoripustaminen
Ko. toimenpiteistä on sovittava viimeistään 30 vuorokautta ennen tapahtuman rakentamisen aloittamista.
Näytteilleasettaja ei saa ilman naapuriosastonsa kanssa erikseen tehtyä sopimusta käyttää hyväkseen toisen näytteilleasettajan
rakentamia seiniä.
Esitteiden jakaminen on sallittua Kosmetologipäivien Merikaapelihallissa. Esitteiden jakaminen tulee olla kohtuullista eikä se saa
aiheuttaa messuhallin roskaantumista. Esitteiden jakaminen on kiellettyä Kaapelitehtaan piha-alueella sekä yleisissä tiloissa esim.
aulassa. Muissa esim. luento- ja workshoptiloissa esitteiden jakaminen on myös kiellettyä. SKY:llä on oikeus lopettaa esitteiden
jakaminen, mikäli siitä aiheutuu haittaa.
Viimeisenä messupäivänä 15.11. osastoja ei saa tyhjentää tai purkaa ennen virallisen purkuajan alkamista klo 17.00. Näytteilleasettaja
on velvollinen maksamaan sopimussakkona tuhat euroa (1000,00 €), mikäli määräystä rikotaan. Jos näytteilleasettaja ei pura
ilmoitettujen purkuaikojen puitteissa, on järjestäjällä oikeus purkaa osasto näytteilleasettajan puolesta ja laskuttaa tästä aiheutuneet
kustannukset näytteilleasettajalta.
Jätehuolto suoritetaan SKY:n ohjeistuksen mukaisesti koskien koko tapahtuma-aikaa aina rakentamisesta näyttelyn purkuun.
Näytteilleasettajan tulee huolehtia jätteiden kierrätyksestä annettujen ohjeistusten mukaisesti. Näytteilleasettaja on velvollinen
maksamaan sopimussakkona tuhat euroa (1000,00 €), mikäli jätteitä ei kierrätetä asianmukaisesti.
Turvallisuus ja vartiointi
SKY ei vastaa mahdollisista sähkökatkoksen aiheuttamista vahingoista. Näytteilleasettaja vastaa osastolle tuomistaan sähkölaitteista
sekä tuotteiden, koneiden ja laitteiden tuoteturvallisuudesta ja lainmukaisuudesta. Sähköasennukset näyttelyalueella suorittaa
järjestäjän valitsema sähköasennusliike.
SKY vastaa vartioinnista ja yleisestä järjestyksestä näyttelyalueella, mutta ei näytteilleasettajan tavaroiden, rakenteiden tms.
mahdollisesta vioittumisesta tai katoamisesta. Näytteilleasettaja on vastuussa kaikista osastonsa rakenteiden, laitteiden,
näyttelyesineiden tai toimintansa ja alihankkijoidensa aiheuttamista henkilö- ja esinevahingoista sekä taloudellisesta vahingosta, jota
saattaa aiheutua messuyleisölle, toisille näytteilleasettajille, järjestäjälle ja/tai messualueelle.
Tupakointi on sallittu paloturvallisuuden vuoksi vain sille varatuissa paikoissa.
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Vakuutukset ja luvat
Näytteilleasettajan tulee huolehtia itse asianmukaisista tuote-, toiminnan vastuu- ja muidenkin vahinkojen varalta tarpeellisten ja
kattavien vakuutusten hankkimisesta. SKY:n vastuuvakuutus korvaa ainoastaan järjestäjän ja sen oman henkilökunnan toimenpiteistä
tai laitteista ja rakennuksista kolmannelle osapuolelle mahdollisesti aiheutuneet vahingot.
Näytteilleasettaja vastaa esittämiensä elokuvien, videoiden ja muiden tallenteiden asianmukaisesta ennakkotarkastuksesta sekä
tekijänoikeuslain edellyttämistä maksuista musiikki- ja muiden teosten osalta. Esitykset ja mahdollinen äänentoisto eivät saa häiritä
muita näytteilleasettajia tai yleisöä. SKY:llä on oikeus keskeyttää häiritsevä toiminta. Näytteilleasettajan on itse huolehdittava, että
osastoilla oleville televisioille on TV-lupa. Jos yrityksellänne on voimassa oleva TV-lupa, ei erillistä lupaa enää tarvita tilapäiseen
käyttöön.
Näytteilleasettajan toimihenkilöillä ja alihankkijoilla on oltava rakennus- ja purkamistöiden sekä tapahtuman aikana järjestäjän antama
kulkulupa, joka on pidettävä näkyvästi esillä.
Järjestäjällä on oikeus korjata tapahtuman aikana mahdolliset näytteilleasettajaa koskevat haitat ja puutteellisuudet. Kaikki
huomautukset koskien järjestäjän vastuulla olevia järjestelyjä on tehtävä välittömästi niiden ilmettyä.
SKY pidättää oikeuden mahdollisiin osallistumisehtojen muutoksiin sekä tarkentavien yleisohjeiden lisäyksiin. SKY ei vastaa
viivästyksistä ja vahingoista, jotka johtuvat tapahtuman peruuttamisesta tai siirtämisestä toiseen ajankohtaan ylivoimaisen esteen
(Force majeure) vuoksi. Järjestäjän alihankkijaa kohdannut ylivoimainen este katsotaan myös vapauttamisperusteeksi.
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