Hei matkailijoita palveleva yritys Salosta!
Matkailun vuosi 2022 käynnistyy vihdoinkin MATKA 2022 –messuilla tammikuussa! Vihdoinkin matkailuväki ja matkailijat voivat kohdata kasvokkain ja tehdä omat matkasuunnitelmat vuodelle 2022. Toivottavasti kotimaan matkailu on edelleen monen matkailijan mielessä ja siksi toivomme, että matkailijoita
palvelevat yritykset lähtisivät isolla joukolla mukaan messuilemaan!
MATKA22 –messut järjestetään 20.-23.1.2022 Helsingin messukeskuksessa.
Osallistumme tammikuun messuille yhdessä visit organisaatioina alueen 12 kunnan/kaupungin (Turku, Naantali, Salo, Parainen, Kemiönsaari, Kaarina, Rauma, Pori, Ahvenanmaa, Taivassalo, Kustavi, Uusikaupunki) kanssa perinteisesti Suomen Saaristo –ilmeellä. Aiemmasta poiketen olemme ensi vuodelle pienentäneet osastokorttelimme puolet pienemmäksi. Kortteli
toteutetaan reilun 400m2 kokoisena. Saaristo-korttelissa me visit-organisaatiot tulemme näkymään ns. infopisteinä, edustaen omia alueitamme.
Mahdollistaaksemme myös yritysten osallistumisen matkamessuille, olemme neuvotelleet tältä osastolta oman alueen, josta
yritykset voivat ostaa valmiiksi rakennetun ja oman tiskin ja näin olla mukana yhteisellä Suomen Saaristo -osastolla.
Yritys-/yhteistyökumppaninäkyvyys Saaristo-korttelissa
M-paketti ”saariston yritystorilta” hintaan 1 850 €
max 2 esittelijää/myyjää kerrallaan tiskin takana
Varaukset suoraan: rea.sandstrom@messukeskus.com
Yritys vastaa messuosallistumisestaan itse: syöttää tiedot matkamessujen järjestelmään, hakee itse mahdolliset tarvittavat luvat (mm. elintarvike) jne.
Paketti sisältää:
o tiski
o yritys (tai yritysryhmän) nimikyltti tiskiin
o rekisteröitymismaksu 1 kpl
o 30 kpl eLippu (voimassa kaikkina päivinä eli to-su)
o 30 kpl eKutsu (voimassa vain yleisöpäivinä eli pe-su)
o 5 kpl näytteilleasettajakortti
Yritys/Yhteistyökumppanipaketti varattavissa 19.11. saakka
Tiskipaikkaan kuuluu yhden yrityksen rekisteröitymismaksu, jolloin varauksen tehnyt yritys on päänäytteilleasettaja
omalla tiskillään. Mikäli yritys haluaa toisen yrityksen jakamaan tiskin kanssaan, jakaja on silloin päänäytteilleasettajayrityksen alanäytteilleasettaja. Jokainen alanäytteilleasettaja maksaa rekisteröitymismaksun 100 € ja päänäytteilleasettajayrittäjä
syöttää alanäytteilleasettajansa tiedot messukeskuksen järjestelmään. Tällöin hekin saavat näkyvyyden näytteilleasettajalistalla. Asiakkaat etsivät näytteilleasettajalistan pohjalta kohteita messuilla. Jokainen näytteilleasettaja, riippumatta statuksesta, tulee syöttää järjestelmään aina.
Lisätilauksesta:
tiskin etulevyyn kuvatuloste 300,sähkö 175,alanäytteilleasettajan rekisteröitymismaksu 100,-/yritys (saavat näkyvyyden mm. näytteilleasettajalistoilla). Max. 2
hlöä/tiski
Tiskin etulevyt, sähkö ja muut rakenteet/somisteet/kalusteet tilaus: niko.aalto@messukeskus.com
Paikkoja rajoitetusti.
Lisäksi huomioitava:
Osastolla ei ole varastoa.
Roll-upit eivät ole sallittuja.
Paikkaan ei sisälly esitetelinettä, halutessaan oman pienen tukevarakenteisen esitetelineen voi tuoda mukanaan.
Mahdolliset muut lisäelementit sovittava erikseen: satu.hirvenoja@turku.fi
Mikäli olet kiinnostunut osallistumaan myös Matka Workshop Dayhin, niin olemme sopineet Messukeskuksen kanssa lyhyen jatkoajan teille. Viimeinen ilmoittautumisajankohta Matka Workshop Dayhin on ma 25.10., jolloin hinta on 1460 €.
Ilmoittautuminen rea.sandstrom@messukeskus.com Workshop Dayhin osallistuminen edellyttää osastopaikkaa.
Toivottavasti näemme sinut messuilla, varaa paikkasi mahdollisimman pian!
Kaikkiin em. hintoihin lisätään alv.

Bästa samarbetspartner

Ni har tidigare år varit med i vår gemensamma resemässmonter som underutställare och därför kontaktar vi er angående
synlighet på MATKA 22-mässan.
MATKA22-mässan arrangeras 20.-23.1.2022 i Helsingfors mässcentrum.
Vi deltar i resemässan med en gemensam Finlands skärgård-avdelning, tillsammans med totalt 12 Visit-organisationer (Åbo,
Nådendal, Salo, Pargas, Kimitoön, St Karins, Raumo, Björneborg, Åland, Tövsala, Gustavs, Nystad). Avvikande från tidigare år
är att vi har förminskat vår mässavdelning med hälften, så att den nu kommer att bestå av drygt 400m2. I detta skärgårdskvarter kommer vi Visit-organisationer att synas som s.k. infopunkter som envar representerar sin egen ort.
För att kunna möjliggöra ert deltagande i resemässan har vi förhandlat ett eget område åt er i kvarteret, där ni kan köpa en
egen disk och delta i den gemensamma Finlands skärgård-avdelningen.
Företags-/samarbetspartnersynlighet i Finlands skärgårds-kvarteret





M-paket på ”Skärgårdens företagstorg”, pris: 1850 €
Max 2 utställare/försäljare åt gången vid disken
Reservationer direkt: rea.sandstrom@messukeskus.com
Företagaren ansvarar själv för sitt mässdeltagande: matar in sina uppgifter i resemässans system, söker själv eventuella tillstånd (t.ex. livsmedel) osv.



Paketet innehåller:
o Disk
o Företagets namnskylt till disken
o registreringsavgift
o 30 st eBiljetter
o 30 st eInbjudningar
o 5 st utställarkort
Företags/samarbetspartnerpaketet kan bokas t.om den 19.11.



I diskreservationen ingår ETT företags registreringsavgift, varefter företaget som bokat är huvudutställare vid sin egen
disk. Ifall företaget vill dela sitt bord med ett annat företag, är det andra företaget underutställare till huvudutställarföretaget. Varje underutställare betalar en registreringsavgift på 100 € och huvudutställaren matar in underutställarens uppgifter i
mässcentrets system. På detta vis syns även underutställaren i utställarlistan. Mässbesökarna söker från utställarlistan intressanta besöksmål på mässan. Varje utställare, oberoende status, bör vara inmatade i systemet!
Som tilläggsbeställning:
Diskens framskiva 220,elektricitet 175,underutställares registreringsavgift 100,-/företag (får synlighet bl.a i utställarlistorna). Max. 2 pers/disk
Beställning av diskens framskiva, elektricitet och annan rekvisita eller möbler: niko.aalto@messukeskus.com
Observera, att antalet företagsplatser är begränsat!
Notera även:





Avdelningen har inget lagerutrymme
Roll-ups är förbjudna
Till disken ingår inte broschyrställningar, så man kan hämta med sig en liten och stadig ställning, om man så önskar.
Om övriga eventuella element och rekvisita kan vi komma överens skilt: satu.hirvenoja@turku.fi

Om du även är intresserad att delta i Matka Workshop Day, har vi kommit överens med Mässcentret om en kort tilläggstid.
Sista anmälningsdatum till Matka Workshop Day är må 25.10, pris 1460 €. Anmälningar till rea.sandstrom@messukeskus.com. För att delta i Workshop Day förutsätts deltagande i mässavdelningen.
Vi hoppas få se dig på mässan, anmäl dig så fort som möjligt!

