Hyvä näytteilleasettaja,
tervetuloa mukaan Keräily-tapahtumaan! Keräily järjestetään tänä syksynä Mega
Outletin yhteydessä 2.–3.12.2017 Tampereen Messu- ja Urheilukeskuksen E-hallissa eli TähtiAreenalla.
Esittelijäkortit
Olemme postittaneet teille 2 kpl esittelijäkortteja per myyntipaikka edellyttäen, että
näyttelypaikkavuokra on näkynyt maksettuna. Muussa tapauksessa esittelijäkortit
saa paikan päältä. Näyttelypaikkavuokra tulee olla maksettuna ennen tapahtumaa.
Esittelijäkortti on henkilökohtainen ja tarkoitettu vain myyntipaikan henkilökunnalle. Pidäthän esittelijäkortin näkyvillä alueella liikuttaessa tapahtuman rakennusja purkuaikoina.
Sisäänpääsy ja pysäköinti
Sisäänpääsy on kävijöille maksuton. Pysäköinti on maksuton sekä kävijöille että
näytteilleasettajille.
Infopiste
Infopiste sijaitsee eteläisessä sisäänkäynnissä. Mikäli infopisteellä ole paikalla henkilökuntaa, voit ottaa tarvittaessa yhteyttä tapahtumapäällikkö Hannele Nuotioon,
p. 0207 701 219.
Rakentaminen ja purkaminen
Myyntipaikalle voi tuoda tavaraa perjantaina klo 14.00–21.00 sekä lauantaina klo
8.00–10.00.
Autolla voi ajaa sisään halliin perjantaina klo 14.00–21.00 välisenä aikana. Suosittelemme, että ennen halliin ajamista käyt tutustumassa myyntipaikkasi sijaintiin ja
ajoreittiin. Huomioithan, että osastomattojen ja sähköjohtojen yli ajaminen on kielletty. Mikäli et pääse ajamaan myyntipaikkasi viereen, tavarat voi purkaa hallista
saataville lavakärryille. Lauantaina halliin ajaminen ei ole sallittua.
Käynti E-halliin tapahtuu huolto-ovien E 3 ja E 6 kautta. Käytävät täytyy pitää vapaina tavaroista yleisen turvallisuuden vuoksi.
Näyttelyosastojen purkamisen voi aloittaa sunnuntaina heti tapahtuman sulkeuduttua ja kävijöiden poistuttua. Autolla pääsee ajamaan halliin noin klo 17. Purkuaikaa
on klo 20 asti, johon mennessä hallin tulee olla tyhjennetty kaikista näytteilleasettajien tavaroista.
Rakennusaika
pe 1.12. 14–21
la 2.12. 8–10

Aukioloaika
la 2.12. 10–17
su 3.12. 10–16

Purkuaika
su 3.12. 16–20

Pöydät ja tuolit
Myyntipaikkaan sisältyy pöytä (koko 3 m x 1,2 m), kaksi tuolia ja harmaa matto.
Pöydälle kannattaa tuoda oma pöytäliina.
Mikäli et tarvitse myyntipaikalle pöytää tai tuoleja, ilmoitathan siitä meille
etukäteen.
Seinät
Hallin seiniin ei saa kiinnittää mitään. Mikäli haluat myyntipaikallesi takaseinän, voit
tilata valkoista näyttelyseinää suoraan messurakentajaltamme Expotec Oy:ltä,
puh. 0207 437 300, messut@expotec.fi.
Sähkö
Myyntipaikkoihin ei sisälly automaattisesti sähköliittymää, vaan se on tilattava erikseen. Perussähkön (1 kW) hinta on 58 € + alv 24 %. Mikäli tilaus tehdään alle 7
vrk ennen tapahtumaa, lisätään hintaan 30 % korotus.
Mikäli haluat myyntipaikallesi sähkön, etkä ole tilannut sitä vielä paikan varauksen
yhteydessä (ei mainintaa tilausvahvistuksessa), otathan yhteyttä asiakaspalveluumme: puh. 0207 701 222, asiakaspalvelu@tampereenmessut.fi.
Esineiden vakuuttaminen ja vartiointi
Emme valitettavasti voi vastata näytteilleasettajien tavaroiden vioittumisesta tai
katoamisesta. Omaa myyntipöytää ei kannata jättää vartioimatta ja tavarat kannattaa tarvittaessa vakuuttaa.
Ravintolapalvelut
Ravintola Barcelona palvelee E-hallin 2. kerroksessa seuraavasti:
 la 2.12. klo 9–17 (keittolounas klo 11–15)
 su 3.12. klo 9–16 (keittolounas klo 11–15)
Ravintola Barcelonan valikoimasta löytyy myös erilaisia suolaisia ja makeita kahvilatuotteita sekä salaatteja. Ravintolassa on A-oikeudet.
Myös pääaulan Ravintola Arlanda on avoinna seuraavasti:
 la 2.12. klo 8–18 (buffetlounas klo 11–15)
 su 3.12. klo 9–15 (buffetlounas klo 11–14)
Sisäänkäynti Ravintola Arlandaan on Tampereen Messu- ja Urheilukeskuksen pääovista.
Näyttelysopimus ja lasku
Näyttelypaikkavuokran tulee olla maksettuna eräpäivään mennessä. Tavarat saa
tuoda myyntipaikalle vasta, kun näyttelypaikkavuokra on kokonaisuudessaan maksettu.
Rahan nosto
Infopisteessä on mahdollisuus käteisnostoon euron palvelumaksua vastaan. Tampereen Messu- ja Urheilukeskuksen pääaulassa sijaitsee lisäksi Nosto-automaatti.
Tervetuloa mukaan Keräily ja Mega Outlet -tapahtumaan!

