Mediakortti

Taitoa, tekemisen iloa
& hyvää oloa.

KAKSI TAPAHTUMAA YHDELLÄ SISÄÄNPÄÄSYMAKSULLA
5.–6.11.2022 LAHDEN MESSUKESKUKSESSA

Suuri käsityötapahtuma tuo kädentaitojen ystävät ja
käsityöharrastajat yhden katon alle Lahden Messukeskukseen. Pääosassa ovat käsintehdyt tuotteet sekä
tarvikkeet käsityöharrasteisiin. Luvassa on myös monipuolista ohjelmaa, nähtävää ja koettavaa. Tule esittelemään tuotteitasi ja palveluitasi sekä tekemään kauppaa.
Tapahtumassa mukana myös Kivi- ja Korumessut sekä
Nukkekoti- ja Nukkemessut.

Elämyksellinen ja kaupallinen kohtaamispaikka
naiskohderyhmää tavoittaville tuote- ja palveluntarjoajille! Tapahtuma kokoaa yhteen hyvinvoinnin,
kauneuden, hemmottelun, liikunnan sekä aktiivisten
harrasteiden toimijat ja pääteemat näkyvät myös messujen viihdyttävässä ohjelmatarjonnassa. Ajankohta on
kaupallisesti mitä parhain myyntiin, promootioihin
ja tuotelanseerauksiin.

Materiaalit & tarvikkeet • Uniikit
lahjat • Käyttöesineet • Vinkit & ideat

Hemmottelu & hyvä olo • Kauneus & muoti
• Herkut arkeen sekä juhlaan

HINNASTO
PÖYTÄPAIKKA
188 € + ALV.

MINIOSASTO
258 € + ALV.

RAKENNETTU
OSASTO:

Sisältää
• näyttelytilan 4 m2,
• pöydän 80 x 160 cm
• takaseinän 2 m.

Sisältää
• näyttelytilan 4 m2,
• kevyet seinärakenteet
• tummanharmaan maton
• pöydän 70 x 120 cm
• kulmapaikkakorotuksen

Sisältää
• näyttelytilan
• seinät
• maton

Suuremmat osastot rakenteilla 82 €/m2 + alv.
Osasto ilman rakenteita 4–15 m2 62 €/m2 + alv.
			
16– m2 52 €/m2 + alv.
Ulkopaikka				42 €/m2 + alv.
Kulmapaikkakorotus
30 € + alv./osasto
Rekisteröintimaksu
30 € + alv./yritys (30.9.2022 asti)
					50 €+ alv./yritys (1.10.2022 jälkeen)
Rekisteröintimaksu sisältää yrityksen tiedot tapahtuman nettisivuille,
Extranet-palvelun käyttöoikeuden ja 6 kpl sähköisiä asiakaskutsuja
jaettavaksi asiakkaille.
Sähkö

1 kW 			
57 € + alv.
3,5 kW 			
80 € + alv.
Sähkön perusmaksu sisältää sähkön tuonnin näyttelypaikalle,
pistorasian, kulutusmaksun sekä näyttelyn aikaisen päivystyksen.

Kysy myös mainospaikoistamme!

4 m2
6 m2
8 m2
10 m2

328 € + alv.
492 € + alv.
656 € + alv.
820 € + alv.

LISÄTIEDOT JA
OSASTOPAIKKOJEN VARAUS:
Niina Vesalainen, projektipäällikkö
puh. 040 654 1284
niina.vesalainen@kokolahti.fi
Leena Suvanto, myynti
puh. 040 654 1283
leena.suvanto@kokolahti.fi

