
I	  N	  F	  O	  N	  Ä	  Y	  T	  T	  E	  I	  L	  L	  E	  A	  S	  E	  T	  T	  A	  J	  I	  L	  L	  E	   M	  i	  k	  k	  e	  l	  i	  n	  R	  a	  k	  e	  n	  t	  a	  j	  a	  m	  e	  s	  s	  u	  t	  
Saimaa Stadiumi, M	  i	  k	  k	  e	  l	  i	  15.-16.10.2022, l	  a	  -‐	  su	  10.00-16.00

	  
	  
P	  o	  s	  t	  i	  o	  s	  o	  i	  t	  e	   /	   t	  a	  v	  a	  r	  a	  t	  o	  i	  m	  i	  t	  u	  k	  s	  e	  t	  m	  e	  s	  s	  u	  i	  l	  l	  e	  :	  
Saimaa Stadiumi	  ,Mikkelin Rakentajamessut 
R	  a	  v	  i	  r	  a	  d	  a	  n	  t	  i	  e	  22 B, 50100 MIKKELI 	  

	  
	  
	  
Messuosastojen	  rakentamisajat:	  
-‐ pe. 14.10.2022 klo. 06.30-23.00, la. 15.10. klo. 06.30 - 09.30. 	  
Osaston	  tulee	  olla	  täysin	  valmis,	  roskat	  ja	  tarvikkeet	  käytäviltä	  ja	  osastoilta	  pois	  vietynä	  la.	  15.10. klo.	  
09.30 	  mennessä.	  Paloviranomaisten	  tarkastus	  la.15.10. klo. 09.30. Tapahtuma avataan klo 10.00.	  
	  
Messuosastojen	  purkamisajat:	  
Purkaminen	  voi	  alkaa	  aikaisintaan	  su	  16.10. 2022 klo. 16.00. Osasto tulee olla purettu, kaikki tarvikkeet	  
pois	  vietynä	  ja	  roskat	  toimitettuna	  keräilypisteisiin	  ma	  17.10. 2022 klo. 12.00 mennessä.
Myöhästymisestä	  aiheutuneista	  kuluista	  vastaa	  näytteilleasettaja,	  ellei	  asiasta	  ole	  muuta	  järjestäjän	  
kanssa	  sovittu.	  Huom! Rahtikuljetukset tapahduttava ma 17.10. kello 12.00 mennessä!

	  
Tavaraliikenne	  halliin:	  
Tavaraliikenne	  halliin	  tapahtuu	  pohjakarttaan	  merkittyjen	  lastausväylien	  kautta.	  
Lähetysten	  vastaanotto:	   Kari	  Pulkkinen	  messupäällikkö:	  Puh.	  0400-‐813	  696	  

	  
Messuosastojen	  rakenteiden	  ja	  kalusteiden	  tilaukset:	  
Heimark	  Expo	  Oy.	  www.heimark.fi	  .	  Puh.	  0400-‐765	  103,	  sähköposti:	  heimark@heimark.fi	  
	  
Kulkuluvat	  ja	  asiakaskutsukortit:	  
Näytteilleasettajakortit,	  asiakaskutsukortit	  ja	  P-‐kortit	  toimitetaan	  näytteilleasettajalle	  laskutuksen	  
yhteydessä.	  Kortteja	  voi	  tilata	  myös	  myöhemmin	  tai	  noutaa	  messutoimistosta	  messujen	  aikana.	  
Koko	  viikonlopun	  voimassa	  olevien	  asiakaskutsukorttien	  veloitus	  on	  5	  €	  /	  kpl	  +	  alv	  10	  %.	  
Veloitus	  tehdään	  vain	  lippukassaan	  palautuneista,	  näytteilleasettajalle	  tapahtuman	  jälkeen	  
toimitetuista	  asiakaskutsuista.	  

	  
Messulehti:	  
Messujen	  teemanumero	  julkaistaan	  messuviikolla.	  Ilmoitusmyynti	  on	  yhteydessä	  näytteilleasettajiin.	  
	  
Internet-‐yhteys	  näytteilleasettajille:	  
Näytteilleasettajien	  käytössä	  on	  langaton	  Internet-‐yhteys	  veloituksetta.	  

	  

	  
Näytteilleasettajien	  ruokailu:	  
Ruokailu-‐	  ja	  kahvilapalvelut: Saimaa Stadium; Bistro Sisu. Bistro Sisu on	  yhteydessä näytteilleasettajiin	  
hyvissä	  ajoin	  ennen	  messuja. 

	  
Majoitus:	  
Majoitusmahdollisuudet	  Mikkelissä:	  www.visitmikkeli.fi	  

	  
	  
	  
	  
Tiedustelut:	  
Messujärjestäjän	  tavoitatte	  päivittäin	  09.00-‐20.00	  numerosta:	  0400-‐813	  696	  
ja	  sähköpostilla:	  info@mikkelinmessut.fi	  tai kari.pulkkinen@expomedia.fi


