Näyttely

Varaa näyttelytila
heti !
www.talvitiepaivat.fi

Talvitiepäivät 12.-13.2.2020 Tampereen Messukeskuksessa on kansainvälinen
tapahtuma teiden kunnossapidon ja liikenteen ammattilaisille, asiantuntijoille ja
päättäjille. Talvitiepäivät järjestetään joka toinen vuosi, nyt jo 33. kerran.
Talvitiepäivät koostuu näyttelystä, seminaarista ja työnäytöksistä
Näyttely esittelee kalustoa, koneita, laitteita, välineitä, työmenetelmiä, palveluita, digitaalisia järjestelmiä ja
muuta erikoisosaamista. Näyttelyssä vierailee tuhansia alan ammattilaisia useista eri maista.
Talvitieseminaari kerää yhteen alan toimijat Suomesta ja ulkomailta. Talvitiepäiville osallistuu myös satoja
alan opiskelijoita ja yksityisteiden vastuunkantajia.
Työnäytöksessä näytteilleasettajat pääsevät esittelemään kunnossapidon kalustoa tositoimissa
messukeskuksen ulkoalueella. Arvostelulautakunta arvioi työsuoritukset. Vuonna 2018 palkittiin Wihuri Oy
Tekninen kauppa ja Veekmas Oy.
Yleisöllä on vapaa pääsy näyttelyyn ja työnäytöksiin. Seminaariin ilmoittautuminen alkaa syyskuun alussa!
Tule tapaamaan asiakkaitasi ja luomaan uusia arvokkaita kontakteja. Mukana ovat kaikki alan keskeisimmät
toimijat. Varmista näkyvyytesi ja varaa näyttelytila heti!
Talvitiepäivistä sanottua: Hyvin järjestetty, rento ilmapiiri,
oikea kävijäryhmä jota ei muualta tavoita,
hienoa tavata myös opiskelijoita,
mukiinmenevä, tuloksellisia kohtaamisia.
Varaa näyttelytila 8.5.2019 alkaen!
Parhaat paikat varataan heti, olethan ajoissa liikkeellä.
Kerromme mielellämme lisätietoja, ota yhteyttä:
www.talvitiepaivat.fi, Tanja Pietarila-Juntunen
Tanja.pietarila-juntunen@tieyhdistys.fi, puh. +358 40 591 7655.
VARAA NÄYTTELYTILA!
www.talvitiepaivat.fi
www.winterroadcongress.fi

Näyttelyn aika ja paikka:
12.-13.2.2020
Tampereen messukeskus,
A-halli, Ilmailunkatu 20,
33900 Tampere
Näyttelyn aukioloajat:
ke 12.2.2020 klo 9-17
ke 12.2.2020 klo 18-20 vain
kutsuvieraille
to 13.2.2020 klo 9-15
Työnäytökset molempina
päivinä!

Paikan vuokrat (ALV 0)
200-220 m2: 60€/m2, 220m2 ylimenevät neliöt 30€/m2
100-199 m2: 75 €/m2
17-99 m2: 85€/m2
12-16 m2: 105€/m2
9 m2: 1000e
Ulkopaikat 45€/m2. Voit tiedustella myös ulko-oven viereisiä paikkoja, jotka myydään
erillishintaan.
Huomioithan että näyttelyn rakenteet, kalustus, laitteet, sähkö, valaistus, siivous, osaston
vakuutus eivät sisälly paikan vuokraan, vaan ne on tilattavissa erikseen yhteistyötoimittajilta.
Hyödynnä Early Bird hinnat, 20.12.2019 alkaen kaikkiin hintoihin lisätään +10€/m2. Paikan
vuokrasta veloitetaan 10% varauksen yhteydessä.
ALV 24% lisätään yllä oleviin hintoihin.

Jäsenetu: Suomen Tieyhdistyksen jäsenyrityksille, enintään 199m2 näyttelytilan varaushintaan
sisältyy yksi nimellä varustettu seminaaripassi maksutta (arvo 520€+ALV). Suomen
Tieyhdistyksen jäsenyrityksille vähintään 200 m2 tilan varaajille sisältyy kaksi nimellä varustettua
seminaaripassia maksutta. Jäsenetu koskee vain näytteilleasettajina olevia yrityksiä, joilla on oma
sisäosasto jäsenyrityksen nimellä.

Peruutusehdot: Paikan vuokraamisen yhteydessä maksettua varausmaksua (10 % paikan hinnasta)
ei palauteta peruttaessa. 31.12.2019 jälkeen peruutetuista osastoista laskutetaan puolet
laskuttamattomasta paikan vuokrasta. 24.1.2020 jälkeen peruutetuista osastoista laskutetaan koko
osaston hinta. Laskutus tapahtuu noin kaksi viikkoa ennen tapahtumaa, ellei laskua muusta syystä
pyydetä aikaisemmaksi.

Suomen Tieyhdistyksen jäsenille:
Enintään 199m2 näyttelytilan varaushintaan sisältyy yksi
nimellä varustettu seminaaripassi maksutta (arvo 520€+ALV).
Suomen Tieyhdistyksen jäsenyrityksille vähintään 200 m2 tilan
varaajille sisältyy kaksi nimellä varustettua seminaaripassia
tilavuokraan. Jäsenetu koskee vain näytteilleasettajina olevia
yrityksiä, joilla on oma sisäosasto jäsenyrityksen nimellä.

Lisätietoja: Suomen Tieyhdistys, Tanja Pietarila-Juntunen, tanja.pietarila-juntunen@tieyhdistys.fi
p. +358 40 591 7655, www.talvitiepaivat.fi #talvitiepäivät2020 #winterroadcongress2020

