LAKIA-MESSUT
PATRUUNA-AREENA 19.-20.8.2017
Tervetuloa elokuisen Lakia-Messujen näytteilleasettajaksi Patruuna-areenaan! Näytteilleasettajiksi ovat
tervetulleita kaikki yritykset, yhdistykset ja henkilöt,
jotka ovat kiinnostuneita esittelemään messukävijöille tuotteitaan, palvelujaan ja kädentaitojaan.
Messujen nettisivut löytyvät osoitteesta www.lakiamessut.fi. Voit ilmoittautua näytteilleasettajaksi
vaikka heti, muutama osastopaikka on vielä vapaana. Ota yhteyttä puhelimitse, katsotaan samalla muutkin yksityiskohdat kuntoon
kevään aikana.
Areenan sisätilat osioidaan seinäelementeillä Mainostalo Maiserin toimesta siten, että jokainen sisätiloihin
haluava näytteilleasettaja tulee saamaan tarvitsemansa kokoisen seinäsermeillä varustetun osaston. Halutessanne voitte vuokrata Mainostalo
Maiserilta kaikki messurakentamiseen
liittyvät tuotteet.
Lapualla on useita mainospalveluita tuottavia yrityksiä, joilta voitte hankkia roll-upit, esitteet, käyntikortit ym. messumateriaalit. Ulkonäyttelytilat järjestetään Patruuna-areenan asfaltoituun pihamaastoon.

Osastokoot ja hinnat (alv 0)
• pöytä 180x75cm 128,40 €
• osasto 2x2 m2 236,12 €
• osasto 2x3 m2 379,68 €
• osasto 3x3 m2 595,03 €
• osasto 4x3 m2 760,37 €

Ulkonäyttelyalueiden osastokartta ja messuohjelma
julkaistaan kesän aikana.Lisätietoja messujen yhteyshenkilöiltä.
Lakia-Messuja markkinoidaan radiossa,
lehdissä, ulkomainoksin maakunnassa ja
mahdollisesti myös TV-mainoksin.
LakiaMessujen oheistapahtumana on
lauantai-iltana Vanhan Paukun alueella järjestettävä oktoberfest-henkinen
LakiaFest. Alueen portit avautuvat yleisölle klo 20. Sauerkraut7 esiintyy klo 21
isossa teltassa.
Tervetuloa näytteilleasettajaksi!
Lapuan Yrittäjät ry, lapuan@yrittajat.fi
Juha Lemponen, 050 4460030
Esa Suutala (pj), 0400 266 019

Osastorakenteet:
Alumiini/levyrakenteiset
sivu-ja takaseinät, otsapalkki
Seinäkorkeus
250 cm
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Messujen aukioloajat:
• la 19.8. klo 10-17
• su 20.8. klo 10-16
Rakennusaika:
• pe 18.8. klo 8-20
Purkuaika:
• su 20.8. klo 16-20

Pääsyliput:
• aikuiset 5€
• alle 16v lapset
ilmaiseksi
Tilaa asiakaskutsuja!
• 3 € /kpl (alv0), vain
käytetyt laskutetaan

Varaa oma osastopaikkasi
050 446 0030
lapuan@yrittajat.fi

VIP-liput LakiaFest:
Näytteilleasettajille sis.
1-2 LakiaFest-VIP-lippua.
Lisäliput
hintaan
25 €/kpl
(alv0).

PatruunaAreenan
alueella
kaikille
ilmainen
pysäköinti!

NÄYTTEILLEASETTAJAINFO

LAKIA-MESSUT

Lapuan Yrittäjät toivottavat teidät tervetulleeksi Lakia-Messujen
näytteilleasettajaksi!
Osastojen rakentaminen

perjantaina 18.8. Patruuna Areenan infosta. Näytteilleasettajakortteja on saatavilla max 2kpl/näytteilleasettaja.
Asiakaskutsussa on oltava kutsujayrityksen ja kutsuttavan nimi.
Asiakaskutsuista veloitetaan käytön
mukaan 3 €/käytetty kutsukortti.

yrittajat.fi hintaan 25€/kpl + alv.
LakiaFest-VIP on klo 18-20 välisen
ajan yksityistilaisuus, jossa tarjolla
on musiikkia, ruokaa ja virvokkeita.
Alueen portit avautuvat yleisölle klo
20. Sauerkraut7 esiintyy klo 21 isossa teltassa.
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Maiseri rakentaa Patruuna-Areenan sisätiloihin tilatut osastot
torstaina 17.8. Näytteilleasettajat
voivat somistaa osastojaan perjantaina 18.8. klo 8-20 välisenä aikana.
Maiserin rakentamaan perusosastoon kuuluu valovirta lamppuja,
tietokoneita, ym. sähkölaitteita
varten. Osastoille vietävät tavarat
kuljetetaan sisään PatruunaAreenan päätyovesta.
Näytteilleasettaja- ja
asiakaskutsukortit

Näytteilleasettaja- ja asiakaskutsukortteja voi noutaa RIIMAn
toimistosta Virkataloolta (3.krs,
Tuomaalantien puoleinen ovi) tai

Pysäköinti
Näytteilleasettajille on varattu pysäköintitilaa Sanomatien varressa.
LakiaFest
Näytteilleasettajille on järjestetty
lauantai-illalle oma verkostoitumistapahtuma LakiaFest-VIP. Pääsyliput LakiaFest-VIP-tapahtumaan on
laskun mukana saapuvan tiedotteen
alareunassa. Lisää VIP-lippuja esim.
omille asiakkaille tai henkilökunnalle voi tilata osoitteesta lapuan@

NA-P

Sisäänkäynti

P

Tavarat
osastoille

Osastojen purku

Osastojen purku tapahtuu näyttelyjen päätyttyä 20.8 sunnuntaina
kello 16 jälkeen.
Lisätietoja
Juha Lemponen
050 446 0030
lapuan@yrittajat.fi

