
 

 

MESSUINFO NÄYTTEILLEASETTAJILLE 

Nyt on viimeinen hetki alkaa valmistautuminen messuihin! Tässä sinulle ja henkilökunnallesi infokooste 
helpottamaan yrityksesi messujärjestelyjä. Luethan sen läpi tarkasti! 

 

TURVALLISESTI MESSUILLE 
 
Lahden Messut haluaa varmistaa mahdollisimman turvallisen osallistumisen messutapahtumiin niin 
näytteilleasettajille, messurakentajille kuin kävijöillekin. 
Messu- ja tapahtumajärjestäjät ry:n laatimalla ohjeistuksella pyrimme minimoimaan myös kaikki 
messujärjestäjien henkilökuntaan, yhteistyökumppaneihin ja sidosryhmiin kohdistuvat terveysriskit. Ohjeet 
perustuvat messualan kansainvälisen kattojärjestö UFI:n suosituksiin.  

- Lisätietoa toimenpiteistä 

 
 

MESSUJEN KORTTITILAUKSET 
Asiakaskutsut, näytteilleasettaja- ja pysäköintikortit 
 

Näytteilleasettajien käytössä on extranet-palvelu (Eventos Partner portal).  

Extranetiin pääset kirjautumaan osoitteessa: https://partner.eventos.fi/ 

Palveluun kirjaudutaan henkilökohtaisilla tunnuksilla, jotka olemme lähettäneet teille aiemmin.  
 



Extranet-palvelun kautta voit lähettää sähköisiä asiakaskutsuja, joita osastoonne sisältyy veloituksetta 16 
kpl. Lähetysohje löytyy palvelun etusivulta (Huom! Yksi kutsu/ sähköpostiosoite).  
Rakentajakortit, näytteilleasettajakortit ja pysäköintikortit voit noutaa näyttelytoimistosta messujen 
rakennusaikana.  

Näytteilleasettajakorttien lukumäärä määräytyy osaston pinta-alan mukaan seuraavasti: 
 
4–12 m2            2 kpl 
13–25 m2          4 kpl 
26–50 m2          8 kpl 
yli 50 m2          10 kpl  

Pysäköintikortteja saa osaston pinta-alan mukaan veloituksetta 2 kpl/alkava 40 m2. 
 
Ylimääräisten korttien hinnat: 
- Näytteilleasettajakortit 4,50€ + alv/kpl 
- Pysäköintikortit 4,03€ + alv/kpl. 

Ongelmia extranetin käytössä? Tunnukset hukassa?  

Saat uudet tunnukset klikkaamalla Unohtuiko salasanasi -kohtaa kirjautumissivulla https://partner.eventos.fi 

Lisätiedot: Leena Suvanto, leena.suvanto@kokolahti.fi p. 040 6541283. 

 
 

MESSURAKENTEIDEN JA NÄYTTELYTEKNIIKAN TILAUKSET 

Palvelu on tekniikan tilausten osalta jo sulkeutunut. 
Tekniikkatilauksia ottaa vastaan Mari Borgman, mari.borgman@kokolahti.fi tai p.  040 6588 262. 

 
 

NÄKYVYYS ENNEN MESSUJA JA MESSUILLA 
Tehosta yrityksesi näkyvyyttä messuilla! 

Lahden Messukeskuksen näkyvät mainospaikat ovat loistava tapa nostaa esille messuosallistumistasi! 
Kysy vapaita mainospaikkojamme: niina.vesalainen@kokolahti.fi 

ILMAINEN MARKKINOINTIMATERIAALI 

Olemme valmistaneet valmiita bannereita hyödynnettäväksi omassa messumarkkinoinnissanne esim. 

nettisivuillanne sekä sosiaalisessa mediassa. Materiaali on ilmaiseksi ladattavissa käyttöönne:  

 

Kätevä&Tekevä 
Hetki   

Seuraathan tapahtumiamme somessa! 

Facebook: 
Kätevä&Tekevä facebook-sivu 
Kätevä&Tekevä 2021 facebook-tapahtuma 
Hetki 2021 facebook-tapahtuma 



Instagram:  
@katevatekevamessut 
  

Messuaiheisissa Instagram-julkaisuissa voit käyttää aihetunnisteita: 
 @katevatekevamessut #hetki @lahdenmessut 

 
 

OHJELMAA OSASTOLLASI? 

Jos messuosastollasi on ohjelmaa, siitä kannattaa kertoa meille! Julkaisemme osasto-ohjelman 
nettisivuillamme ja teemme myös somenostoja ohjelmasisällöistä. 
 
Toimitathan tiedot ohjelmasta osoitteeseen: minna.helminen@kokolahti.fi.  

 

AIKATAULUT 
 

 RAKENTAMINEN HUOLTOAJAT MESSUT AVOINNA PURKAMINEN 

     Vain perjantai    

     

PE 5.11. klo 8–20    

LA 6.10.  klo 7–10 klo 10–17  

SU 7.10.  klo 8–10 klo 10–16 klo 16–20 

MA 8.10.    
ei virallista 

purkua 

Lisätietoja rakennus- ja purkuajoista: 
Tekninen päällikkö Jyri Behm, jyri.behm@kokolahti.fi tai p. 040 504 2172 

 
 

RAVINTOLAPALVELUT 

Raksan uusi ravintoloitsija Food&Events Tapahtumaravintolat tuo messuille laatua ja elämyksellisyyttä – 

tervetuloa nauttimaan! 

Lounas- ja kahviliput voi tilata etukäteen sähköpostitse ravintolat@sibeliustalo.fi.  
Tilauksia voi tehdä myös Extranetin kautta. 
Messupäivinä lipukkeita voi ostaa Puru-ravintolasta. 

Muistathan laittaa tilaukseen selvästi tapahtuman nimen Kätevä&Tekevä 2021, yrityksenne 
y-tunnuksen & nimen, yhteyshenkilön, laskutusosoitteen ja kappalemäärät tilaamistasi tuotteista. 
 
Ruoka- ja juomahinnasto messuilla: 



Kahvi/tee                                                   
2,50 € / kpl 
 
Kahvi/tee ja suolainen tai makea kahvileipä                                                                                                
7,00 € / kpl 
 
Näytteilleasettajalounas rakennuspäivät (suppeampi valikoima kuin näyttelypäivinä)   
11,50 €/ kpl 
 
Näytteilleasettajalounas messupäivinä                                                                                               
13,50 €/ kpl 

 

 

ILMAISET BUSSIKULJETUKSET NÄYTTEILLEASETTAJILLE JA MESSUVIERAILLE 

Olemme järjestäneet ilmaiset bussikuljetukset jokaisena messuaamuna Lahden keskustahotelleilta messuille 
seuraavan aikataulun mukaan: 

    Lähtö I               Lähtö II 

GreenStar Hotel Lahti                      9.00                   9.30 

Scandic Lahti City                            9.05                   9.35 

Seurahuone                                     9.10                   9.40 

Kauppahotelli Grand                        9.15                   9.45 

Messukeskuksessa                          9.20                   9.50 

 

Näytteilleasettajille mahdollisuus palata hotelleille messupäivän jälkeen viimeisillä yleisömessubusseilla  

15 minuuttia messujen sulkeutumisajan jälkeen. 

Yleisöbussien lähdöt Lahden Matkakeskuksesta (pysäkki D) tasalta ja puolelta. 
Reitti kulkee torin (Marolankadun turistipysäkki) kautta Lahden Messukeskukseen. 

Ensimmäinen bussi lähtee Lahden Matkakeskukselta klo 10. Paluukuljetukset Lahden Messukeskuksesta 
varttia yli ja varttia vaille. Viimeinen paluubussi Messukeskuksesta lauantaina klo 17.15 ja sunnuntaina klo 
16.15. 

 
 

JÄTEHUOLTO MESSUILLA 

Lahti Hallista löytyy Ekopiste, jossa on kattava lajittelumahdollisuus osastonne jätteille. Piste löytyy E6-oven 
läheltä. Lisäksi rakennus- ja purkupäiviksi olemme varanneet runsaasti energia- ja sekajäteasioita halleihin. 

 

Pikaisiin näkemisiin Kätevä&Tekevä ja Hetki -messuilla – 
tervetuloa! 

 



 


