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Liikenne ja väyläinfrastruktuuri - Vastuullisen toiminnan ja hyvän elämän mahdollistajina

Tervetuloa näytteilleasettajaksi Väylät & Liikenne -päiville
22.-23.3.2023 Hämeenlinnan Verkatehtaalle!
Väylät & Liikenne 2023 kokoaa yhteen liikenneväylien, liikenteen ja liikkumisen ammattilaisia, asiantuntijoita ja päättäjiä.
Väylät & Liikenne on merkittävä markkinointitilaisuus alan yrityksille. Runsaan esitelmätarjonnan ohella näyttelyosastot kiinnostavat
osallistujia. Näytteilleasettajilla on mahdollisuus kutsua asiakkaitaan ja sidosryhmiään tutustumaan näyttelyyn. Väylät & Liikenne tapahtuman näyttely tarjoaa erinomaisen mahdollisuuden esitellä tuotteita ja palveluja, jotka liittyvät liikennejärjestelmään,
liikenteeseen, liikkumiseen ja liikenneväyliin. Tänä vuonna näytteilleasettajilla on mahdollisuus esitellä omia innovaatiotaan Lasipihan
pitchaus- pisteessä.

Tapahtuman teemoja
Liikenne- ja infra-alalla toimitaan 24/7 – Esillä kaikki se, mitä alalla tehdään parhaillaan.
Suurten ja pienten hankkeiden näkymät ja toimeenpano – esimerkkejä ja näkemyksiä valtakunnallisesti, alueellisesti ja paikallisesti
Kestävä infra ja kestävä liikkuminen maalla, vesillä ja ilmassa
Liikenteen, infran ja tiedon yhteenkytkentä – Tiedon keruu, hyödyntäminen, jalostaminen ja hallinta ja käyttö
Liikennejärjestelmän kehittäminen ja liikennepolitiikka – liikennejärjestelmän ratkaisut, kehittäminen ja tavoitteet
Toimintaympäristön muuttuminen
Paljon muuta kiinnostavaa
Näytteilleasettajille on tarjolla 4 vaihtoehtoista näyttelypakettia
Näyttely sijoittuu Verkatehtaan lasipihalle ja lasipihaan rajoittuville käytäville.
Seminaariin saapujat ja seminaarin eri salien välillä liikkuvat osallistujat pääsevät tutustumaan vaivattomasti näyttelyyn.
Näyttelytilaan voi kutsua myös omia vieraita vierailemaan.
Avaimet käteen näyttelypaketti on vaivaton tapa osallistua tapahtumaan.
Paketit sisältävät näyttelyn lattiapinta-alan, osaston rakennuksen, vuokran ja purun sekä yhden näytteilleasettajan
seminaariasettajapassin.
Lisänäytteileasettajapasseja (ilman oikeutta osallistua seminaareihin) voi hankkia 2 kpl per 4 m2.
Näytteilleasettajalla on mahdollisuus varata esittely/pitcaushetki Lasipihalle.
Esittelyn /Pitchauksen tiivistelmä (A4 koko) on toimitettava 30.1.2023 mennessä, jos haluat sen mukaan sähköiseen
esitelmäaineistoon.
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Näyttelypaketit

A

A

Näyttelytila
Huopamatto 4m2
Taustaseinäke 2020 x
2480 mm
Kokotuloste
taustaseinäkkeeseen
2020 x 2480 mm
1 kpl Varsivalo 21W, led
1 kpl K22 baaripöytä
2 kpl C2 Baarijakkara
valkoinen
1 kpl 40” näyttö
seinäkiinnityksellä
1 kpl Virtasyöttö 4 Amp.
1 kpl näytteilleasettajan
seminaaripassi
2500e + alv 24%
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B
Näyttelytila
Huopamatto 4m2
Taustavalaistus
taustaseinäke 2000 x
2480 mm
Kokotuloste
taustaseinäkkeeseen
2000 x 2480 mm
1 kpl K22 baaripöytä
2 kpl C2 Baarijakkara
valkoinen
1 kpl 40” näyttö
jalustalla
1 kpl Virtasyöttö 4
Amp.
1 kpl
näytteilleasettajan
seminaaripassi
2800 e+alv

D

Näyttelytila
Huopamatto 8m2
Taustaseinäke 4000 x 2480
mm
Kokotuloste
taustaseinäkkeeseen 4000 x
2480 mm
2 kpl Varsivalo 21W, led
1 kpl A1 tiski, valkoinen
1 kpl Kokotuloste A1 tiskiin
1 kpl K22 baaripöytä
2 kpl C2 Baarijakkara
valkoinen
1 kpl 55” näyttö
seinäkiinnityksellä
1 kpl Virtasyöttö 4 Amp.
1 kpl näytteilleasettajan
seminaaripassi
4800 e +alv

D
Näyttelytila
Huopamatto 8m2
Taustavalaistus
Taustaseinäke 4000 x 2480 mm
Kokotuloste
taustaseinäkkeeseen 4000 x
2480 mm
1 kpl A10 taustavalaistutiski,
valkoinen
1 kpl Kokotuloste A10 tiskiin
1 kpl K22 baaripöytä
2 kpl C2 Baarijakkara
valkoinen
1 kpl 55” näyttö jalustalla
1 kpl Virtasyöttö 4 Amp.
1 kpl näytteilleasettajan
seminaaripassi
5300 e+ alv

Lisäoptiot:

Lisänäytteilleasettajapassi (150 e+ alv 24%) enintään 2 kpl per 4m2. Näytteilleasettajapassi sisältää aamukahvit ja lounaan
seminaarin taukojen ulkopuolella. Lisänäytteilleasettajapassi ei oikeuta seminaariosallistumiseen.
Näyttelyn yhteistyökumppani kontaktoi näytteilleasettajat mahdollisista lisätilauksista esim. esitetelineet, langallinen nettiyhteys,
roskakori.
Osastoille on sallittua tuoda omia esitetelineitä.
Osastojen mahdolliset tarjoilutilaukset hoitaa Verkatehtaan ravintola.
Osastolle voi tilata lisäpalveluna siivouksen torstaille.

Paikan varaaminen:

Tiedustelut: tapahtumat@tieyhdistys.fi
Näyttelypaikkojen ja lisänäytteilleasettajien varaukset tämän linkin kautta.
Peruutusehto: Mikäli näytteilleasettaja peruu osallistumisen viimeistään 11.1.2023 näyttelytilan maksu palautetaan, mutta
peruutuksesta laskutetaan 100€ + alv 24% peruutusmaksuna. Ajalla 12.1.2023-11.2.2023 näyttelytilan peruutuksesta palautetaan
vain 50 %. 12.2.2023 alkaen maksua ei palauteta.
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