Tietoja ja ohjeita näytteilleasettajille
Osaston suunnittelu
Jos osasto toteutetaan omilla rakenteilla (olet vuokrannut pelkän osastoalan tai olet yhteistyökumppani) on
huomioitava, että rakenteiden on pystytettävä vuokratun alueen rajojen sisäpuolelle ja että rakenteiden
korkeus voi olla enintään 2,50 m ellei järjestäjän kanssa toisin sovita.
Jos olet vuokrannut valmisosaston siihen kuuluu:
- helmenharmaat seinäelementit, korkeus 2,50 metriä
- otsalauta, ilman tekstiä (tekstin korkeus 130 mm)
- punainen kokolattiamatto
- kohdevalot, 1 kpl / 2 m²
- sähköpiste
Messurakentajana toimii WS-EXPO GROUP Oy, yhteyshenkilö on Paul Franzén, puh. 041 537 0101
paul.franzen@wsexpogroup.fi.
Yleisvalaistus Expo Paviljongissa
Expo Paviljongissa on käytäviä kiertävä yleisvalaistus, hajavalo ulottuu osastoille. Suosittelemme erillisiä
osastovaloja!
Osastonumerot
Järjestäjä huolehtii osastojen paikkamerkinnöistä.
Näyttelytekninen palvelu
WS-EXPO GROUP Oy:n kuvasto, hinnasto ja tilauslomakkeet ovat käytettävissänne osaston toteutusta varten
paikanvuokraan kuuluvien rakenteiden ja valaistuksen lisäksi. Ks. yhteyshenkilö yllä.
Huomioi, että tilausten viimeinen palautuspäivä on 23.9.2016! Kaikkiin tilauksiin liitetään
asennuspiirrokset!
Seinät ja kalusteet
WS Expo Group palvelee kun haluatte vuokrata väliseiniä ja muita rakenteita, valoja tai vuokrakalusteita.
Teksti- ja somistuspalvelut
WS Expo Goupilta voitte myös tilata myös tekstit, logot, liike- ja tuotemerkit, kuvasuurennokset ja
seinäteippaukset sekä kaikkea somistukseen liittyvää.
Sähkö

ExpoElektro Oy vastaa sähköpisteiden asennuksesta. Yhteyshenkilö Tomi Saurén puh. 0500 889218,
tomi.sauren@expoelektro.fi.
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Verkkoyhteys
Kun haluat tilata verkkoyhteyden osastollesi sinua palvelee Johannes Hyrsky puh.050-5633097,
johannes@hyrsky.fi.
Siivous

Näytteilleasettaja on velvollinen siirtämään kaikki rakennus-, tapahtuma- ja purkuaikana syntyneet
pakkausjätteensä tätä tarkoitusta varten osoitettuun jätepisteeseen. Muussa tapauksessa näytteilleasettajaa
veloitetaan erikseen jätteiden käsittelystä.

Näytteilleasettajien Check In -piste *NOUDA KULKULUPASI*
Expo Check In – piste on avoinna keskiviikkona 19.10.16 klo. 07.00 - 18.00, Helsingin Jäähallin
Nordenskiöldinkadun lastausoven sisäpuolella. ks. kartta.
Nouda yrityksellesi kuuluvat kulkuluvat täältä ennen kuin ryhdyt valmistelemaan osastoasi!
Kulkuluvat
Näytteilleasettajan henkilökunta ja heidän alihankkijansa saavat oleskella Expo
-alueella valmistelu- ja purkutöiden aikana sekä näyttelyaikana vain mikäli heillä on järjestäjän antama
kulkulupa, joka on pidettävä näkyvästi esillä. Näytteilleasettajakorttien lukumäärä määräytyy osaston koon
mukaan seuraavasti:
Näyttelyseinä tai 4-12 m²
Rakennus- ja purkuajalle (1 kortti) 3 kpl
Tapahtuma-aikaiset kulkuluvat
4 kpl
Sarjalippu (katsomopaikka)
1 kpl

13-20 m² 21-30 m² yli 31m²
4 kpl
5 kpl
6 kpl
6 kpl
8 kpl
12 kpl
2 kpl
3 kpl
4 kpl

Osaston rakentaminen/valmisteleminen
Näytteilleasettaja rakentaa/valmistelee osastoaan keskiviikkona 19.10.16 klo. 07.00 - 22.00.
Expo Paviljongissa sijaitsevien osastojen on oltava valmiita torstaina 20.10.16 klo. 11.00 mennessä, jolloin
Expo Paviljonki avataan yleisölle.
Jäähallissa sijaitsevien osastojen on oltava valmiita torstaina 20.10.16 klo. 07.30, jolloin ovet avataan
yleisölle.
Käytössä olevat lastausovet näkyvät oheisesta kartasta.
Expo Paviljongin ulko-ovet suljetaan rakennusajan päätyttyä. Tämän jälkeen kaikki liikkuminen tapahtuu
Nordenskiöldinkadun puoleisten ovien kautta!
Helsingin Jäähallin kiinteisiin rakenteisiin ei saa kiinnittää mitään niin, että kiinnitystapa tai sen irrottaminen
vaurioittaa rakenteita tai niiden pintaa. Mahdollisista vaurioista ja kiinnitystarrojen poistosta veloitamme
erikseen.
Helsingin Jäähallissa ei ole osoittaa varastotiloja näytteilleasettajien käyttöön. Kaikki tavarat on joko
pidettävä omalla osastolla tai varastoitava muualla.
Osastoille saapuvat tavaralähetykset
Osastoille saapuvien tavaroiden vastaanottajaksi on merkittävä näytteilleasettajan nimi, vastaanottajan nimi
ja puhelinnumero sekä varmistettava tavaroiden tuontiajasta ja vastaanottajan paikallaolosta.
Järjestäjän tai Helsingin Jäähallin henkilökunta eivät kuittaa vastaanotetuksi osastolle tulevia tavaroita
eivätkä vastaa tavaroista.
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Huoltoajat
Expo Paviljonki sekä Jäähalli
Huoltoajat, jolloin voidaan täydentää osastoa ja siivota seuraavasti:
Kaikki huoltoliikenne ja kulku Nordenskiöldinkadun puolelta!
Torstai 20.10.
Perjantai 21.10.
Lauantai 22.10.
Sunnuntai 23.10.

6.30 - 7.15
6.30 - 7.15
7 - 8.15
7 - 8.15

Autolla ajo tavaraoville on sallittua vain mainittuina huoltoaikoina ja ne on siirrettävä pois alueelta
välittömästi huoltoajan päätyttyä!
Autolla ajo ja kulku rakennus- huolto- ja purkuaikoina
Tavarantoimitus Expo-alueelle tapahtuu keskiviikkona 19.10. Pysäköintialueen rajallisen kapasiteetin takia
porrastamme näytteilleasettajien saapumisen Jäähallille. Osa näytteilleasettajista ohjataan Jäähallin
pysäköintikentän puolelle (Pohjoinen Stadionintie) ja osa pääovien puolelle (Nordenskiöldinkatu).
Lähetämme erikseen aikataulun, josta selviää purkuaikasi ja -paikkasi.
Pysäköinti
Kun auto on purettu, se tulee siirtää pois Jäähallin läheisyydestä. Tarjoamme maksutonta pysäköintitilaa
Ruskeasuon ratsastustallien Porsche Horse Show’n pysäköintialueelta (urheilukenttä, Ratsastie 10, Helsinki).
Ruskeasuolta on n. 10 minuutin kävelymatka Jäähallille. Maksullista pysäköintitilaa löytyy rajallisesti mm.
Mäntymäenkentältä, osoitteessa Mäntymäentie.
Horse Expon aukioloajat
HUOMIOI ERI AUKIOLOAJAT!

Helsingin Jäähallin aukioloaika:

Torstai 20.10.
Perjantai 21.10.
Lauantai 22.10.
Sunnuntai 23.10.

7.30 - n. 23
7.30 - n. 23
8.30 - n. 23
8.30 - n. 18.30

Expo Paviljongin aukioloaika:

Torstai 20.10.
Perjantai 21.10.
Lauantai 22.10.
Sunnuntai 23.10.

11.00 - 22.00
10.00 - 22.00
10.00 - 23.00
10.00 - n. 18.30

Yleisön sisäänkäynti
Sisäänkäynti Jäähallin pääsisäänkäynnin kautta voimassa olevalla näytöslipulla aamulla ja muutoin tuntia
ennen näytöksen alkua.
Osaston purku HUOMIO AIKA!
Näytteilleasettajien purkuaika on sunnuntaina 23.10. n. klo. 18.30 - 24.00. Kaikki osastot sekä Expo
Paviljongissa että Jäähallissa on oltava tyhjät ja omat rakenteet poistettu alueelta sunnuntaina klo. 24.00
mennessä!
Purkaminen tapahtuu samoilta ovilta kuin keskiviikkona.

Expo Paviljongissa olevat rakenteet puretaan sunnuntaina ja Expo Paviljongin telttojen purku alkaa
maanantaina 24.10. klo. 7.00. Tilaan mahdollisesti jätetyt tavarat jäävät tällöin pihalle.
Vartiointi ja yleinen järjestys
Järjestäjä huolehtii sisätiloissa sijaitsevan Expo -alueen yleisestä vartioinnista ja
järjestyksestä. Expo-osastoja ei erikseen vartioida eikä järjestäjä vastaa näytteilleasettajien tavaroiden,
rakenteiden tms. mahdollisesta vioittumisesta tai katoamisesta.
Paloturvallisuus
Kaikki osastoilla olevat rakenteet, kankaat ja muut materiaalit pitää olla paloturvalliset ja/tai palosuojattuja.
Tulenarkojen tai helposti syttyvien rakennus- ja somistusmateriaalien käyttö ei ole sallittua Horse Expossa.
Näytteilleasettajan on pyydettäessä osoitettava todistus käytössä olevien materiaalien palokäsittelystä
viranomaisille ja Helsingin Jäähallin sekä järjestäjän turvallisuudesta vastaaville henkilöille. Viranomaiset
voivat poistaa materiaalit, joista ei ole palokäsittelytodistusta.
Osastolla esitettävä musiikki
Näytteilleasettajan on tehtävä ilmoitus TEOSTO:lle osastolla esitettävästä musiikista, puh. (09) 681 011,
010 808118, teosto@teosto.fi, www.teosto.fi.
Hotellivaraukset
Porsche Horse Shown partnerina toimii:
Scandic Park Hotel
Varaukset
Varauskoodi: BHOR171016
Tee varauksesi viimeistään 3.10.
Ruoka- ja juomatarjoilu
Restelillä on yksinoikeus kaikkeen Helsingin Jäähallilla tapahtuvaan ruoka- ja juomatarjoiluun.
Ravintolat ja kahvilat
Ravintola- ja kahvilatoiminnasta Helsingin Jäähallissa vastaa Restel Oy, myyntipalvelu, puh. 09 733 5858,
ravintolat.helsinginjaahalli@restel.fi.
Yhteystiedot
Tiedusteluihin Horse Exposta ja siihen liittyvistä järjestelyistä vastaa mielellään Gunilla Söderholm,
puh. 0400 492 133, lystra@lystra.fi.

Tervetuloa Horse Expoon!
Lataa seuraavat tilauslomakkeet ja kartat suoraan koneellesi:
WS Expo Group tilauslomakkeet ja kuvasto
Lounas menu ja tilauslomake
Sähkötilauslomake
Porsche Horse Show -ohjelma
Expo Excellence info
Horse Expo yleiskartta
LIITTEET

Longines yksinoikeus
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