Hinnasto / Price list
Messut / Exhibition: R3 Symposium 25.-27.5.2020 Naantali Spa
Yhteyshenkilö / Sales Contact:
Essi Moisio
essi.moisio@exposet.fi
p. 040 181 1739
____________________________________________________________________________________
Messurakenteet ja -kalusteet / Exhibition structure and furniture
Määrä/Qty
Messumatto / Exhibition carpet
m2
(incl. protective plastic)
Seinärakenne-elementti / Wall structure element
pcs
(valkoinen / white, width 100 cm, height 250 cm)
Seinärakenne-elementti kuvalevyllä / Wall structure
element with print (width 100cm, height 250 cm)*
pcs
Tulostettu kuvalevy (logot yms) / Printed logo sheet*
m2

€ / alv 0%
20,00
55,00

195,00
69,00

*kaikki painettavat ja tulostettavat kuvalevyt tai logot tulee lähettää painovalmiissa muodossa
Exposetille. / All print material must be sent to Exposet in print ready form.
Huomioithan, että tapahtumajärjestäjä tarjoaa vain osastojen takaseinät. (ei koske aulatiloja)
Please note that the Event organizer provides only the back walls of the stands. (excl. lobby area)
_____________________________________________________________________________________

Baaripöytä / Bar table

1 kpl/pcs

29,00

_____________________________________________________________________________________

Baarituoli / Bar stool

1 kpl/pcs

27,00

_____________________________________________________________________________________

Exposet Oy on messu- ja tapahtumarakenteiden sekä erikoiskalusteiden vastuullinen toteuttaja
Lisätiedot | 0400 545 116

Hinnasto / Price list

Esiteteline / Brochure stand

1 kpl/pcs

48,00

_____________________________________________________________________________________
Infotiski kaapilla /
Front desk with cabinet
HxWxD 100x100x50cm

1 kpl/pcs

145,00

_____________________________________________________________________________________
Pöytä /table 70x120cm

1 kpl/pcs

38,00

_____________________________________________________________________________________
Tuoli (kangasverhoilu)/
Chair (fabric upholstered)

1 kpl/pcs

17,00

_____________________________________________________________________________________
Led valaisin seinään /
1 kpl/pcs
Led spotlighting (instl. to wall structure)

27,00

_____________________________________________________________________________________
AV-laitteet tarjotaan tarpeen mukaan erikseen/AV- equipment will be offered separately as needed
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Ennakkoon tilatut rakennus- ja purkutyöt /
Pre-ordered construction and dismantle work

55,00 € /h

Yllä mainitut hinnat ovat alv 0%/ Prices mentioned above do not include VAT (24%)
Hinnat ovat näyttelykohtaisia vuokrahintoja / All prices mentioned are rental fees for this exhibition only.
Huomioithan, että kaikki tilaukset tulee tehdä viimeistään 24.4.2020 sähköpostilla essi@exposet.fi /
Please note that, all orders must be given by 24th of April at the latest via e-mail to essi@exposet.fi
Tämän jälkeen tehtyjen tilausten hinnat ovat +50%. /
Orders made after the deadline will be subjected to +50% increase in price.

Näyttelymateriaalien huolinta / Exhibition logistics and handling offer
Mikäli haluatte toimittaa näyttelymateriaalia osastollenne, nämä materiaalit on toimitettava 18. 20.5.2020 välisenä aikana Exposet Oy:lle osoitteeseen Hiidenkatu 9, 20360 Turku. /
If you wish to submit exhibition materials to your stand beforehand, these materials must be delivered to
Exposet Oy between 18th of May and 20th of May at Hiidenkatu 9, 20360 Turku.
Hinnat / Prices
Lähetysten vastaanotto & toimitus näyttelyosastolle
/ Inbound service & Transport to the stand
Tuotteiden nouto osastolta ja jälleenlähetys /
Outbound service and forwarding

toimitus/delivery*

89,00

toimitus/delivery*

89,00

*Hinta sisältää yhden kollin max 800kg tai yhden alle 350kg samalla rahtikirjalla toimitetun
monipakettilähetyksen.
The price includes one pallet max 800kg or one multipack delivery with one waybill weighing max 350kg.

Kuljetuslaatikoiden varastointi /
Storage for the empty transport containers

< 2 m3
next 1 m3

65,00
+25,00

Lähetysten pakkaus- ja purkutyöt / Packing and dismantling the shipments
55,00€ / h
Pakkausmateriaalit laskutetaan kulutuksen mukaan / Packaging materials will be charged according the
consumption.
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Huomioithan, että kaikkien kollien tulee olla kooltaan sellaisia, että ne voidaan toimittaa näyttelytilaan.
Tarkistathan ajankohtaiset mitat ennen lähettämistä. (leveys, korkeus, pituus, paino) /
Please notice that all pallets need to be sized so that they can be delivered into the exhibition area.
Please check the valid measurements before sending anything. (width, height, length and weight).
Huomioithan, että kaikki tilaukset tulee tehdä viimeistään 24.4.2020 sähköpostilla essi@exposet.fi /
Please note that, all orders must be given by 24th of April at the latest via e-mail to essi@exposet.fi
Tämän jälkeen tehtyjen tilausten hinnat ovat +50%. / Orders made after the deadline will be subjected
to +50% increase in price.
________________________________________________________________________________
Payment: 100% by the 11th of May
We hope the offer meets your needs and will lead to order.
With respect
Essi Moisio, Exposet Oy
p. 040 181 1739
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