OSASTOKALUSTE-ESITE, WORK GOES HAPPY 2018

Work Goes Happy 2018 – tapahtuman näyttelyrakentajana toimii Wanhan
Sataman tapahtumapalvelut. Tapahtumapalvelustamme saatte osastollenne kalusteet,
osastomaton, lisävalaistusta tai vaikka koko osaston brändäyksen yrityksenne ilmeellä ja
väreillä.
Tilaukset tulee tehdä viimeistään perjantaina 19.2.2018.
Tilauksen voitte tehdä sähköpostilla tai puhelimitse osoitteeseen
riikka.heiskala@wanhasatama.com tai puh. 040 905 1873
Mikäli kalustetarpeenne muuttuu ennen tapahtumaa, tulee teidän tehdä peruutus
sähköpostitse tarpeettomista lisäkalusteista Wanhaan Satamaan viimeistään
5.3.2018 mennessä. Tämän jälkeen tulleista peruutuksista veloitamme 50% hinnan.
Huomioittehan, että kaikki ennakkoon tilatut ja osastollenne toimitetut lisäkalusteet tai
lisäpalvelut veloitetaan 100%. Paikanpäällä tilatuista kalusteista veloitamme 1,5 kertaisen hinnan.
Lisätilausten laskutus tapahtuu tapahtuman jälkeen.
Lähetämme tilauksestanne vahvistuksen sähköpostitse 23.2.2018 mennessä, mikäli et saa
vahvistusta olethan yhteydessä meihin uudelleen.
Mikäli esitteestä ei löydy tarvitsemaanne tuotetta, voitte tiedustella kyseistä tuotetta
allekirjoittaneelta.
Laskutusta varten tarvitsemme laskutustietonne; yritys, laskutusosoite, Y-tunnus ja mahdollinen
viite. Ilmoitattehan tiedot tilauksenne yhteydessä.
Vastaamme mielellämme kaikkiin näyttelytekniikkaan tai tiloihin liittyviin kysymyksiinne.

Ystävällisin yhteistyöterveisin,
Wanhan Sataman tapahtumapalvelut
Riikka Heiskala
projektipäällikkö
puh. 040 905 1873
riikka.heiskala@wanhasatama.com

VALMIIT OSASTOPAKETIT
Tarjoamme teille kahta valmista osastopakettikokonaisuutta.
Osasto 1.
Pakettiin kuuluu 1kpl baaripöytä valkoinen, 1kpl esiteteline ja 2kpl baarituoli.
Hinta: 150,00€ + alv. 24%

Osasto 2.
Pakettiin kuuluu 1kpl design informaatiotiski, 1kpl baaripöytä valkoinen, 1kpl esiteteline ja 3kpl
baarituoli
Hinta: 290,00€ + alv. 24%

(osastomatot lisätilauksesta)

KALUSTEET
Valmiiden osastopakettien lisäksi kauttamme on mahdollista tilata myös yksittäisiä
osastokalusteita. Olettehan yhteydessä, mikäli valikoimasta ei löydä tarvitsemaanne kalustetta.

Baaripöytä, valkoinen
koko 60cm, korkeus 100cm

45,00 €/kpl + alv. 24%

Baarituoli, musta

35,00 €/kpl + alv. 24%

Esiteteline, musta, koko A4

45,00€/kpl + alv. 24%

Peruspöytä, 80cm x 120cm
Peruspöytä, 80cm x 120cm + tumman harmaa huppu

25,00€/kpl + alv. 24%
40,00€/kpl + alv. 24%

Design informaatiotaso, 145cm x 10cm x 100cm

110,00€/kpl + alv. 24%

Sohva, musta

120,00€/kpl + alv. 24%

Rahi, musta tai valkoinen

25,00€/kpl + alv. 24%

Sohvapöytä, musta tai valkoinen

15,00€ + alv. 24%

Perustuoli, harmaa

18,00€ + alv. 24%

Esitekaappi, 95cm x 35xm x 70xm

75,00€/kpl + alv. 24%

Valkoinen hylly

75,00€/kpl + alv. 24%

OSASTOMATOT

Matto, sisältää asentamisen

9,80 €/m2 + alv. 24%

Osastomattovärin voitte valita seuraavalla sivulla olevista värivaihtoehdoista.

SÄHKÖSYÖTÖT
Sähkösyötöt on tilattava tapahtumaan erikseen.
Kaikki Wanhan Sataman virtasyötöt asentaa Helsingin Messujen alihankkija, jolla on tähän
Wanhassa Satamassa yksinoikeus. Wanhan Sataman virtakiskojen käyttö on kielletty. Hinnat
sisältävät asennuksen, purun, vuokran ja sähkönkulutuksen.

perussyötöt (16A 230V)
voimavirta (16A 400V ja 32A 400V)
voimavirta (63A 400V)

97,00 €/ kpl + alv. 24%
140,00 €/ kpl + alv. 24%
260,00 €/kpl + alv. 24%

OSASTOSIIVOUS
Teillä on mahdollisuus tilata rakennuksen tai somistuksen jälkeinen osastosiivous. Wanhan
Sataman rakentamat osasto luovutetaan asiakkaalle siistinä asiakkaan omaa somistusta varten.

Osastosiivous

6,00€/m2 + alv. 24%

LISÄVALAISTUS OSASTOLLENNE
Hinta sisältää asennuksen, sähkönkulutuksen ja virtakiskon
Spottivalo

28,00€/kpl + alv. 24%

3-vaihe virtakisko 2-3m omille spoteille

43,00 + alv. 24%

TIETOLIIKENNEYHTEYDET JA KAAPELIVERKKOLIITÄNNÄT
Wanhan Sataman alueella toimii langaton Internet yhteys. Halutessasi voit tilata kiinteän Internetliittymän.
Kiinteä Internet-yhteys 100/100 M

290,00 €/kpl + alv. 24%

