Näyttelyesitteen liite 1. päivitetty
25.1.2022

Näyttely ja osastot
Näyttelyn aika ja paikka
24.-25.8.2022
Tampereen messukeskus, A-halli
Ilmailunkatu 20, 33900 Tampere
Näyttelyn aukioloajat
ke 24.8.2022 klo 9-17
to 25.8.2022 klo 9-15.30
Työnäytös
Videonäytös arvostellaan
Demot ulkoalueella
ke 24.8.2022 klo aika tarkentuu
to 25.8.2022 klo aika tarkentuu

Näyttelyyn rekisteröinti
Paikkaa varattaessa veloitetaan rekisteröintimaksu 100€+alv varauksen yhteydessä. Jos osastoilla on
useampia näytteilleasettajia, tulee kaikkien yritysten maksaa rekisteröintimaksu. Näyttely paikka
laskutetaan kuitenkin kokonaisuudessaan päänäytteilleasettajalta. 24.6.2022 alkaen rekisteröintimaksu
nousee 300€+alv.
Rekisteröintimaksu sisältää osastopaikan varaamisen näytteilleasettajalle, näytteilleasettajan tietojen ja
osastopaikan julkaisemisen tapahtuman www-sivuilla ja näytteilleasettajakirjeet.
Paikan vuokrat (alv 0%)
Sisätiloissa
200-220 m2: 60€/m2, 220m2 yli menevät neliöt 30€/m2
100-199 m2: 75 €/m2
17-99 m2: 85€/m2
12-16 m2: 105€/m2
9 m2: 990 €
Ulkotiloissa
45€/m2
Hintoihin lisätään laskutushetkellä voimassa oleva arvonlisävero. (Vuonna 2022 alv on 24%.)
Huomioithan että näyttelyn rakenteet, kalusteet, laitteet, sähkö, nettiyhteys, valaistus, osaston vakuutus
ja siivous eivät sisälly paikan vuokraan vaan ne tulee tilata erikseen yhteistyökumppaneilta.
Peruutusehdot: Paikan vuokraamisen yhteydessä maksettua rekisteröintimaksua ei palauteta peruttaessa.
Ei myöskään silloin, mikäli näyttely joudutaan peruuttamaan järjestäjän toimesta.
17.6.2022 jälkeen ajalla 18.6-21.7.2022 peruutetuista osastoista palautetaan puolet paikan vuokrasta.
21.7.2022 jälkeen ajalla 22.7-25.8.2022 peruutetuista osastoista paikan vuokraa ei palauteta.

Rekisteröintimaksun ja paikanvuokran laskutus: Maksuehto on 14 päivää netto. Rekisteröintimaksu ja
paikanvuokra laskutetaan yhdessä erässä noin kahden viikon sisällä paikan varaamisesta. Laskutusta ei
tehdä kuitenkaan heinäkuussa. Tapahtumaan osallistuminen edellyttää, että rekisteröintimaksu ja koko
paikanvuokra on maksettu ennen näyttelyä.
Jäsenetu: Suomen Tieyhdistyksen jäsenyrityksille, enintään 199m2 näyttelytilan varaushintaan sisältyy yksi
nimellä varustettu seminaaripassi kansainväliseen seminaariin maksutta (arvo 520€+alv). Suomen
Tieyhdistyksen jäsenyrityksille vähintään 200 m2 tilan varaajille sisältyy kaksi nimellä varustettua
seminaaripassia maksutta. Suomen Tieyhdistyksen jäsenyrityksille vähintään 300 m2 tilan varaajille sisältyy
kolme nimellä varustettua seminaaripassia maksutta. Jäsenetu koskee vain näytteilleasettajina olevia
yrityksiä, joilla on sisäosasto jäsenyrityksen nimellä. Yhteisosastoilla jäsenetu koskee vain
päänäytteilleasettajaa. (päänäytteilleasettaja = laskutettava taho.)
Seminaariliput: Näytteilleasettajana sinulla on mahdollisuus hankkia seminaaripasseja alennettuun
hintaan. Kysy tarjousta! tapahtumat@tieyhdistys.fi. Kansainvälinen seminaari järjestetään keskiviikkona
24.8.2022 ja torstaina 25.8.2022. Seminaarin tarkempi aikataulu tarkentuu kevään 2022 aikana.
Tapahtumassa järjestetään myös mm. opiskelijatilaisuus ja Yksityisteiden talvipäivä. Seuraa tapahtuman
nettisivuja.
Työnäytös ja Demotilaisuudet: Suuren suosion saavuttanut työnäytös kruunaa Tiepäivät. Työnäytöksiin voi
osallistua työsuoritusta esittelevällä videolla, jossa koneet ja laitteet kuskeineen esittelevät osaamistaan
tositoimissa! Arvovaltainen asiantuntijaraati arvioi ja palkitsee parhaat työsuoritukset videoiden
perusteella.
Näytteilleasettajat voivat osallistua työnäytökseen toimittamalla videon haluamastaan työsuorituksesta
arvosteluraadille 20.6.2022 mennessä. Videot upotetaan tapahtuman nettisivuille ja ovat katsottavissa
elokuun alusta alkaen. Videon lisäksi kisaan voi jättää A4 kirjallisen selostuksen työsuorituksesta ja
laitteesta. Kannustamme videon jakamiseen myös omissa somekanavissa niiden julkistuksen jälkeen.
Osallistumalla työnäytökseen suostut siihen, että videota jaetaan Tiepäivien nettisivuilla ja Suomen
Tieyhdistyksen sosiaalisessa mediassa.
Työnäytökseen voivat ilmoittautua näyttelyssä mukana olevat näytteilleasettajat. Työsuorituksesta on
toimitettava järjestäjille enintään 3min kestävä video. Työnäytösvideot tulee toimittaa viimeistään
20.6.2022. Videot ovat nähtävillä Tiepäivät - tapahtuman nettisivuilla.
Huomioita videosta:






laajakuva 16:9
maks. 3min kesto
työsuorituksen nimi tulee näkyä videossa vähintään videon alussa
videossa voi olla mukana ääni, jonka kuulee, kun videota katsoo netistä omalla laitteella, videota
näytetään Tiepäivien screeneillä äänettömänä
toimita video esim. Vimeo tai Youtube linkkinä tai anna oikeus videon lataamiseen Youtuben tai
Vimeon kautta.

Demotilaisuudet: Näyttelyn yhteydessä tuotetta ja työsuoritusta voi esitellä tarkemmin näytteilleasettajan
omalla osastolla ja ulkona tapahtuvissa demotilaisuuksissa. Demotilaisuuksista lisää kevään kuluessa.

Varaa näyttelypaikka heti! Paikan varaamisessa sinua palvelee Liisa-Maija Thompson, puh. +358 40 567
4999 tai Tarja Flander, puh. +358 40 592 7641. Voit myös lähettää sähköpostia osoitteeseen
tapahtumat@tieyhdistys.fi tai täyttää lomakkeen nettisivulla. Linkki:
https://www.tiepaivat.fi/näytteilleasettajaksi

Rakennus- ja purkuajat sekä kuljetukset
Rakentaminen:
ti 23.8.2022 klo 7-22 Rakentaminen. Valmisosastot ovat valmiina ti 23.8.2022 klo 15.
Purku:
to 25.8.2022 klo 15.30-22.
Tiedustele erikseen Tieyhdistyksestä, jos sinulla on tarvetta kuljetukselle ma 22.8.2022..

Toimitukset: Tuotteita voi toimittaa postitse ma 22.8.2022 alkaen osoitteeseen:
Tampereen Messu- ja Urheilukeskus, A-halli
Tiepäivät/ osaston numero ja Yrityksen nimi
Yrityksen yhteyshenkilö ja puhelinnumero

Ovi: A2 tai A9
Ilmailunkatu 20, 33900 TAMPERE

Yhteistyökumppaneita ja muuta tärkeää
Osastojen korkeus on rajoitettu 2,5 metriin ja tätä korkeampia rakenteita suositellaan vain seinään
rajautuen. (Korkeaa rakennetta ei voi kuitenkaan ripustaa A-hallin pääsisäänkäynnin puoleiselle seinustalle,
mutta rakenteen voi rakentaa maasta käsin.) Mikäli osaston rakenne on korkeampi kuin 2,5 m tulee sille
saada naapuriosastojen ja näyttelyn järjestäjän lupa. Seinärakennetta suunniteltaessa ota huomioon, että
Tiepäivillä moni näytteilleasettaja valitsee avoimen osastorakenteen ilman seiniä. Huolehdi siis, että oma
seinäsi on kaunis katsoa myös takaapäin.
Toimitamme varauksen tehneille lisää tietoja osastojen ja muiden palveluiden tilaamisesta. Toimitamme
samalla näytteilleasettajille linkin, jonka kautta voitte hoitaa tarvitsemanne tilaukset.
Rakenteet ja kalusteet, rakentaminen ja purku ovat tilattavissa Expotec Oy:n kautta. messut@expotec.fi,
puh. +358 207 437 300
Sähköliittymä ja sähköasennukset ovat tilattavissa messusahko@messusahko.fi, puh. +358 40 730 9558
Kiinteä nettiyhteys Tietokeskus Finland Oy messut.myynti@tietokeskus.fi puh. +358 50 911 1064.
Näytteilleasettajat voivat noutaa Wlan-kortteja maksutta info-pisteeltä.
Ripustukset ja screenit sekä muu tarvittava tekniikka ovat tilattavissa Bright Oy:n kautta
kari.luukkonen@brightgroup.com puh. +358 44 782 2299.
Osaston siivouksen voi tilata SOL Oy:stä, katja.poltojainen@sol.fi, puh. +358 40 520 8872

Päiväajan tarjoilut näyttelyosastolle ja näytteilleasettajien lounaslipukkeet on tilattavissa Finnresta
Oy:ltä, puh. 040 482 0028, sanna.elonen@finnresta.fi marraskuun alusta alkaen. Tapahtumassa voit
ilahduttaa asiakkaitasi ja yhteistyökumppaneitasi näyttelyosastollasi pienillä tarjoiluilla ja virvokkeilla.
(Huom. seminaaripassiin sisältyy kahvit ja ruokailut.)
Tie & Liikenne lehden 3/2022 keskiaukeamalle sijoitetaan näyttelyluettelo, johon näytteilleasettajia
pyydetään toimittamaan lyhyet tekstit ja logo viimeistään juhannusviikolla.
www.tiepaivat.fi sivustolle lisätään näytteilleasettajan nimi ja linkki.
Kaikki yli 100m2 varauksen tehneet saavat yrityksen logon (linkillä) www.tiepaivat.fi etusivulle.

Paikan varaaminen ja lisätietoja:
www.tiepaivat.fi, tapahtumat@tieyhdistys.fi
puh. +358 40 567 4999/Liisa-Maija Thompson
puh. +358 40 592 7641/ Tarja Flander
25.1.2022

