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NÄYTTEILLEASETTAJA-INFO - HELSINGIN KAAPELITEHDAS
Tapahtumapaikka
Kaapelitehdas, Merikaapelihalli, Tallberginkatu 1, 00180 Helsinki
Tietoa tapahtumapaikasta: www.kaapelitehdas.fi

Aukiolo ja turvallisuus
Tapahtuma on avoinna yleisölle 25.-27.11.2022, pe-la klo 10-17 ja su klo 10-15.
Sisäänpääsy on ilmainen.
M1 sisäänkäynti avataan näytteilleasettajille tuntia ennen.

Saapuminen ja pysäköinti
Kaapelitehtaan ympäristössä on pysäköintitilaa rajoitetusti ja kiinteistön parkkiruuduissa pysäköiminen on maksullista
ympäri vuorokauden.
Julkiset kulkuneuvot:
- Metro Ruokolahti
- Raitiovaunu 8
- Linja-autot: 15, 21,22; Espoon bussit (Länsiväylän pysäkki) linjat 113-192.
Liikuntarajoitteiset pääsevät Merikaapelihalliin C-portaan kautta tai hissillä D-portaasta. Lähetämme Kaapelitehtaan ja
alueen kartan näytteilleasettajille lähempänä tapahtumaa.

Rakennus- ja purkuaika
-

Osastojen pystyttäminen to 24.11. klo 14-20.

-

Purkuaika su 27.11. klo 15-18.

Lähetämme tarkemmat ohjeet lastausreiteistä ja -paikoista lähempänä tapahtumaa, kun pohjakartta on valmistunut.
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Tekniset tiedot
Kaapelitehtaan lattia on lakattua betonia. Sisälle ei saa ajaa autolla.
Osastoilla ei ole erikseen seiniä. Suosittelemme markkinointimateriaalien käytössä esim. rolluppeja, sillä kiinnityksiä
ei voi tehdä hallin rakenteisiin eikä verhoihin.
Mattojen kiinnityksessä tulee käyttää teippejä, jotka eivät jätä liimajälkiä pintoihin.
Tilatut kalusteet ovat valmiina osastoilla ja tapahtumajärjestäjä vastaa niiden keräämisestä tapahtuman päätyttyä.
Tapahtuman aikana osastolla vahingoittuneista kalusteista veloitamme näytteilleasettajaa.
Hallissa on yleisvalaistus. Tilatut sähköliitännät ovat valmiina osastoilla. Omia sähköjohtoja ei saa vetää yleisiin pistorasioihin.
Kynttilöiden ja palavien nesteiden käyttö on kielletty.
Tapahtumassa ei ole käytössä varastotiloja.
Tapahtuman jälkeen näytteilleasettaja siivoaa osastoltaan roskat, pakkausmateriaalit, lavat ym. Jätteet lajitellaan niihin kuuluviin jäteastioihin.
Tilassa on avoin WLAN.

Osastopaikat
Osastot merkitään lattiaan liidulla. Vahvistamme osastopaikkanne ja sijainnin lähempänä tapahtumaa messukartan
valmistuttua. Pyrimme mahdollisuuksien mukaan huomioimaan ilmoittautumislomakkeella esitetyt toiveet.

Vakuutukset
Näytteilleasettaja vastaa osastollaan olevista tuotteista ja tavaroista ja huolehtii tarvittavista vakuutuksista osallistumisehtojen mukaisesti.

Ruokailu
Paikalla on laadukkaat kahvila- ja ravintolapalvelut. Ruoan ja juoman tarjoilu ja myynti osastoilla on kielletty.

Tekninen tuki
Tekninen tuki on paikan päällä rakennus-, purku- sekä tapahtuma-aikana. Tuottaja Srba Lukic, puh. 0400-707097.
TID media&events, joulu@tid.fi
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