Osastot ja osallistumisehdot - Kosmetologipäivät 10.-11.11.2017, Paviljonki Jyväskylä
Suomen Kosmetologien Yhdistyksen Kosmetologipäivien näyttely ja seminaarit pidetään Jyväskylän Paviljongin C1hallitilassa. Valitse sinulle sopivin tapa osallistua messuille, on se sitten kätevän valmisosaston tilaaminen tai
näyttelytilan varaaminen, johon saat tilattua haluamasi varustelut erikseen.

Valmisosasto
Valmisosasto on kalustettu osasto, johon sisältyy osastojen rakenteiden rakentaminen, purkaminen ja
näyttelyaikainen tekninen päivitys. Valmisosaston rakenteisiin kuuluvat:
• Osastoja rajaavat valkoiset seinät (korkeus 2,5 m)
• Valkoiset otsikkopalkit logotekstillä
• 1 x 6A sähköliittymä
• 2 x 50W valaisinelementti
• Osaston matotus harmaalla matolla
Valmisosaston hinta 113 € / m2 + alv 24 %.
Valmisosastot 8m2, 9m2, ja siitä suurempia aina 3m2 välein. Kysy myös muita osastokokoja.
Kalustusta voit halutessasi täydentää lisämaksusta erikseen tilattavilla kalusteilla.

Näyttelytila
Näyttelytila on täysin kalustamaton lattiapaikka. Kaikki haluamasi rakenteet, kalusteet ja tekniikat tulee tilata
erikseen. Näyttelytilalla on oltava rajaavat seinät (korkeus 2,5 m) erottamaan sen naapuriosastoista. Seinärakenteet
voit joko tilata erikseen tai käyttää omia rakenteitasi. Huomioithan omia rakenteita käyttäessäsi, että myös seinien
taustat tulevat olla siistit ja viimeistellyt.
Näyttelytilan hinta 79 € / m2 + alv 24 %.
Näyttelytilat 8m2, 9m2, ja siitä suurempia aina 3m2 välein. Kysy myös muita osastokokoja.

Näyttelypaikka infotiskillä
Näyttelypaikka on 6m2 esittelytila, johon kuuluvat seuraavat rakenteet:
• Suorakaiteen muotoinen infotiski
• Zik Zak -esiteteline
• Pystypöytä ja baarituoli 2 kpl
• Miniliittymä 200W
• Paikan matotus harmaalla matolla
Näyttelypaikan hinta infotiskillä 864 € + alv 24 %.

Näyttelypaikka pystypöydällä
Näyttelypaikka on 6m2 esittelytila, johon kuuluvat seuraavat rakenteet:
• Pystypöytä ja baarituoli 2 kpl
• Zik Zak -esiteteline
• Miniliittymä 200W
• Paikan matotus harmaalla matolla
Näyttelypaikan hinta pystypöydällä 450 € + alv 24 %.

Varaus- ja maksuehdot
Varausmaksut
• Näyttelypaikoille pystypöydällä/infotiskillä sekä 9m2 osastoille
• Osastoille kooltaan 12m2-18m2
• Osastoille kooltaan yli 18 m2

300 €
400 €
500 €

Varausmaksu veloitetaan osastopaikan varauksen yhteydessä ja hyvitetään loppulaskussa. Hintoihin lisätään alv 24 %.
Loppulaskun eräpäivä on 10.10.2017
Peruutusehdot
10.10.2017 mennessä tehdyistä peruutuksista peritään varausmaksu.
11.10.2017 ja sen jälkeen tehdyistä peruutuksista ja paikalle jättämättä tulemisista peritään koko osaston hinnan.
Muut ehdot
Osaston saa yhteisvuokrata toisen yrityksen kanssa. Osaston jälleenvuokraus on kielletty.
Esitteiden jakaminen Kosmetologipäivien messuhallissa on sallittu.
Hyväksytyt tuoteryhmät messuilla
•
•
•
•
•
•
•

Ihonhoitotuotteet
Koneet ja laitteet
Kynnet ja ripset
Värikosmetiikka
Pigmentointi
Työvaatteet
Muut tukipalvelut ammattilaisille

Injektoitavien täyteaineiden esittely ja myynti messuilla on kielletty SKY:n linjauksen mukaisesti.
Aikataulut
to 9.11.2017

klo 8.00-22.00

näyttelyn rakentaminen

pe 10.11.2017 klo 7.00-10.00
klo 10.00-18.00
klo 19.00-00.00

näyttelyn rakentaminen ja huoltoaika
tapahtuman 1. päivä
iltajuhla

la 11.11.2017

näyttelyn huoltoaika
tapahtuman 2. päivä
näyttelyn purku

klo 8.00-10.00
klo 10.00-16.00
klo 16.00-22.00

Osastojen purkaminen näyttelyaikana ennen klo 16.00 on kielletty.
Lisätietoja
tapahtumakoordinaattori Karoliina Luhanka
Suomen Kosmetologien Yhdistys
karoliina.luhanka@kosmetologitsky.fi
050 599 0112

