
 
 

 
FARMASIAN PÄIVIEN NÄYTTELY 2019 
 
Farmasian oppimiskeskus järjestää 43. Farmasian Päivät 29.-30.11.2019 Helsingin 
Messukeskuksessa. Päivien teemana on digi@farmasia. Farmasian Päivien yhteydessä järjestetään 
laaja lääkealan näyttely Messukeskuksen hallissa 1.  
 
Näyttelyn aukioloajat: 
  
Perjantaina 29.11.2018 klo 9 - 17 
Lauantaina 30.11.2018 klo 9 - 16 
 
Ilmoittautuminen ja näyttelypaikan varaus 
 
Ilmoittautuminen on sitova ja se tulee tehdä viimeistään perjantaina 2.8.2019. 
 
Näyttelyosasto on mahdollista varata joko reseptilääkemarkkinointia varten olevalle alueelle, 
jonne on pääsy vain farmaseuttisella henkilöstöllä ja/tai itsehoito -alueelle, jonne pääsevät kaikki 
Farmasian Päivien osallistujat. 
 
Pienin mahdollinen osaston koko on 2m2:n INFO-osasto, joka tilataan Farmasian oppimiskeskuksen 
webropol – linkin kautta ja rakennetaan Messukeskuksen toimesta.  
 
Järjestäjä pidättää oikeuden sijoittaa osastot näyttelyalueelle sopivaksi katsomallaan tavalla sekä max 3 
neliön muutokseen. Ilmoittautumisajan jälkeen tulleet ilmoittautumiset käsitellään 
saapumisjärjestyksessä ja sijoittaminen tapahtuu mahdollisesti jäljellä oleville paikoille.  
 
Näyttelyosaston varaus vahvistetaan viikolla 32. Näyttelyosastoa tai sen osaa ei saa ilman järjestäjän 
lupaa luovuttaa toiselle.  
 
Ilmoittautumismaksu ja näyttelypaikan vuokra 
 
Ilmoittautumismaksu on 303 euroa. 
 

 Jäsenhinta Normaalihinta   
4 - 50 m2 201 euroa/m2 243 euroa/m2 

51 m2-  184 euroa/m2 201 euroa/m2 

 
Kaikkiin hintoihin lisätään alv. 24 %. Näyttelyvuokraan eivät sisälly sähkölaitteet eivätkä 
näyttelyrakenteet.  
 
Lisämainostila 
 
Yli 250 cm korkea osaston osa on maksullista lisämainostilaa.  
 



 
 

 
– minimiveloitus 400 € + alv 24 %, koskee korkeintaan 10m²:n kokoista lisämainostilaa 
– lisäksi jokaiselta 10m²:ä ylittävältä neliöltä veloitetaan 40 € + alv 24 % / m² 
  
Tuotteiden markkinointi näyttelyosastolla 
   
Näytteilleasettajalla on oikeus harjoittaa markkinointia vain omalla näyttelyosastolla.  
Näyttelyosaston ulkopuolisesta markkinoinnista veloitetaan erikseen ja siitä on sovittava järjestäjän 
kanssa.  
 
Happy hour 
 
Näyttelyosastolla tapahtuvasta ruoka- tai juomatarjoilusta tulee mainita järjestäjälle ilmoittautumisen 
yhteydessä, jotta näyttelyosasto voidaan sijoittaa tarjoilun järjestämisen kannalta sopivalle paikalle. 
Näyttelyn järjestäjä pidättää oikeuden rajata alkoholitarjoilua. Väkevien alkoholijuomien tarjoilu on 
kielletty kokonaan. Mietojen alkoholijuomien tarjoilu on sallittua Happy hour – aikana:  
 
Perjantaina: 29.11.2019 klo 16 – 17.00 
 
Tarjoilut tilataan Fazer Messukeskuksen kautta: fazer.sales@messukeskus.com 
 
Maksuehdot 
 
Ilmoittautumismaksu ja näyttelypaikan vuokra tulee maksaa järjestäjän lähettämän laskun mukaan 
27.9.2019 mennessä. Jos laskua ei ole maksettu eräpäivään mennessä, osaston käyttöoikeus palautuu 
järjestäjälle.  
 
Näyttelykutsukortit 
 
Näyttelyn rakentamisessa tarvittavat kulkuluvat annetaan ovelta saavuttaessa Messukeskukseen ja 
näyttelykutsut postitetaan, kun lasku on maksettu.  Näyttelykutsukortteja lähetetään 3 kpl 
näyttelyneliömetriä kohden, eikä niitä myydä erikseen. 
 
Osallistuminen luennolle  
   
Näytteilleasettajat saavat veloituksetta rintamerkkejä, jotka oikeuttavat sisäänpääsyyn luennoille 
perjantaista lauantaihin seuraavasti: 
osaston koko (m2)  rintamerkkien määrä 
alle 10     1 kpl 
10 – 25    2 kpl 
26 – 50    3 kpl 
yli 50    4 kpl 
 
Näytteilleasettajat rekisteröityvät ja tulostavat itselleen Farmasian Päivien ajan voimassa 
olevan viivakoodillisen kulkuluvan myöhemmin lähetettävän linkin kautta. 
 



 
 

 
Näyttelyn rakentaminen  
   

- Näyttelyn rakentamisaika on torstaina 28.11.2019 klo. 7 – 23, sisäänkäynti ovesta 3.6. 
 

- Näyttelyn huolto/ somistusaika on perjantaina 29.11.2019 klo. 7 - 9, sisäänkäynti ovesta 2.3. 
(yleisösisäänkäynneistä tulevat näytteilleasettajat sisään 1-halliin klo. 8 – 9 ovesta 1.1) 
 

- Näyttelyn huolto/ somistusaika on lauantaina 30.11.2019 klo. 8 – 9, sisäänkäynti ovesta 2.3. 
(yleisösisäänkäynneistä tulevat näytteilleasettajat sisään 1-halliin klo. 8 – 9 ovesta 1.1) 

 
- Näyttelyn purkuaika on lauantaina 30.11.2018 noin klo 16.30 – 24, sisäänkäynti  

ovista 3.6 sekä 2.3. 
 
Näytteilleasettajien tavaroiden on oltava kuljetettuina pois lauantaina klo 24.00 mennessä. Halleihin 
jääneet tavarat siirretään Messukeskuksen virallisen huolitsijan (Niemi Tapahtumapalvelut) toimesta 
pois. Tästä toimenpiteestä aiheutuneet kustannukset veloitetaan suoraan näytteilleasettajilta. 
 
Jokaisella osastolla tulee olla omat seinärakenteet. (ei verhoa tai pahvia) Naapuriosaston seiniä ei 
saa käyttää. Mikäli näyttelyosastolla ei ole kunnon seiniä, tilataan ne järjestäjän toimesta Suomen 
Messuilta. Seinien tilauksesta ja niiden rakentamisesta aiheutuvat kustannukset laskutetaan 
näytteilleasettajalta. Äänenvahvistimen käyttö on kielletty. Audiovisuaalisten laitteiden käyttö ei saa 
häiritä naapuriosastoja.  
 
eMessukeskus, näyttelytekniikan tilausjärjestelmä 
 
eMessukeskus - verkkopalvelusta tilaat ja hallinnoit tilauksiasi. eMessukeskuksesta löytyy osastojen 
suunnittelijoille ja rakentajille tarvittavat tiedot tapahtumakohtaisesti. Voit tilata valmiiksi rakennetun 
osaston, joka sisältää rakenteet, valaistuksen, sähköt sekä osaston maton. Toiminimiteksti sekä logot 
tilataan erikseen ja siitä veloitetaan erikseen. Kaikki tilaukset rakenteisiin, sähkölaitteisiin ja kalusteisiin 
liittyen tehdään eMessukeskus - palvelun kautta. Täältä löytyvät myös kaikki tärkeät näyttelyyn liittyvät 
tiedot ja ohjeistukset.  
 
Näytteilleasettajat saavat syyskuun aikana sähköpostiin linkin, jonka kautta voi luoda 
tunnukset eMessukeskus -palveluun: emessukeskus.com 
 
Osastotarjousten ja tekniikan myynnin asioissa Teitä palvelee Jarkko Heinonen, 
jarkko.heinonen@messukeskus.com, p. 050 376 0836. Muissa asioissa olettehan yhteydessä 
asiakaspalvelu@messukeskus.com, puh. 040 450 3250 
 
 
Näyttelyyn liittyviä yleisohjeita 
 
Tavarat toimitetaan Messukeskukseen näytteilleasettajien omalla kustannuksella. Mikäli 
näytteilleasettaja haluaa toimittaa tavaraa osastolle, ennen virallista rakennusaikaa hoidetaan se Niemi 
Tapahtumapalvelut (puh. 020 554 5670, expo@niemi.fi) kautta.  



 
 

 
Näyttelynjärjestäjä eikä Helsingin Messukeskus vastaa tavaroiden vastaanottamisesta, purkamisesta, 
säilytyksestä eikä poiskuljetuksesta.  
 
Messukeskus vastaa palovartioinnista ja yleisestä järjestyksestä, mutta ei tavaroiden, rakenteiden tms.  
mahdollisesta vioittumisesta tai katoamisesta. Näytteilleasettajan on itse vakuutettava 
näyttelyesineensä. Näytteilleasettajalla on oltava voimassa oleva toiminnan vastuuvakuutus, joka 
kattaa myös Farmasian Päivät.  
 
Näytteilleasettajille on varattu 28. – 30.11.2019 varastotilaa/ esitevarasto 1-hallisssa, paikka on merkitty 
näyttelykarttaan. 
 
Myös toisessa kerroksessa Klubi-ravintolan vieressä sijaitseva näytteilleasettajaklubi on varattu 
perjantaina ja lauantaina näytteilleasettajien virkistäytymiseen, jonne ovikoodi on 2019. 
 
Näyttelyosastojen siivous, myös roskakorien tyhjennys, tilataan erikseen SOL Palvelut Oy:ltä Helsingin 
Messukeskuksesta. Tilaukset tehdään Messukeskuksen eMessukeskus - verkkopalvelun kautta.  
Näytteilleasettajat vastaavat osastojensa siivouksesta. 
 
Näytteilleasettaja on velvollinen noudattamaan näyttelyn osallistumisehtoja ja Suomen Messujen 
antamia ohjeita, katso liitteenä ”Tapahtumarakentaminen ja turvallisuus”-dokumentti. Suoritus- 
ja lainkäyttöpaikkana pidetään Helsingin kaupunkia.  
 
Järjestäjä pidättää itselleen oikeuden tilaisuuden peruuttamiseen tai siirtämiseen toiseen ajankohtaan, 
ellei tapahtumaa voittamattomien esteiden vuoksi voida toimeenpanna ilmoitettuna ajankohtana. 
 
Lisätietoja   
Farmasian Päivien näyttelyä koskeviin kysymyksiin vastaa Ria Ukkonen, puh (09) 6129 430,  
sähköposti: ria.ukkonen@fok.fi 


