Mottagit den ____________

EPAA.fi

IFYLLES AV ARRANGÖREN Platsnummer Storlek

15.–17. AUGUSTI
elokuuta2021,
2019, Hattula
12–14

Skickade utställarkort. + VIP

Kundnummer

Retunerade utställark. + VIP

Faktura I, belopp

OBS!

Faktura II nummer, belopp

hattula, finland

ANMÄLNINGS BLANKETT
Returnera blanketten till e-post:
lepaa@kauppapuutarhaliitto.fi

KONTAKTUPPGIFTER

Ni kan också anmäla er på netet på finska:
www.lepaa.fi

Utställande företag

( ) Vi har anmält oss före 19.2. och får tio extra
VIP-inbjudningsbiljetter.

Telefonnummer

Faktureringsadress om annan än bredvid

Postadress eller postbox		

Företagets www-adress		

Postnummer och stad/kommun		
Kontaktperson

E-mail till kontaktperson

Mobilnummer till kontaktperson

ANNONS RESERVATION

RESERVATION

Vi reserverar________ m2 inomhus , storlek_____x______och/eller
Övriga önskemål
________ m2 utomhus, storlek_____x______
Vi presenterar följande produkter/tjänster:
______________________________________________________
______________________________________________________,

________________________________________________
________________________________________________
________________________________________________

( ) Inbjudningsbiljetter ______(priset 9,50 e) ( ) Flaggstong ________ (priset 230 e) ( ) Detaljhandels lov (priset 220 e)
Elanslutning
( ) el uttag, 1-fas 230 V, max 2 kW (priset 135 e)
( ) eluttag, 3-fas 400 V, max teho 10 kW (priset 205 e)
Vatten ( ) (överenskommet pris)

Utställningskatalog
13/2021 (6 augusti 2021)
Allt om utställningen!
– utställarnas uppgifter
– karta över utställningsområde
– evenemanger

OBS! Extra stor, 9 000 st. upplaga!
Kontaktperson i annonsering om annan än enligt ovan

Ort						Datum
Underskrift					Namnförklaring

format
4-färg
2/1 s. (uppslag)
( ) 2 730 e
1/1 s.
( ) 1 990 e
1/2 s.
( ) 1 500 e
1/3 s.
( ) 1 150 e
1/4 s.
( ) 1 100 e
1/8 s.
( ) 700 e
+ VAT
( ) Vi är intresserad att tillägga en bilaga i utställningskatalogen
• Samtliga priser är exkl. moms 24 %
• Annons deadline är den 26.7.2021
Skicka materialet till e-mail
pk.ilmoitukset@hortimedia.fi

Underskrift bekräftar
uttställarens anmälan,
beställningar enlig ovan och
almänna utställningsvillkor.

EPAA.fi

15.–17. AUGUSTI
elokuuta2021,
2019, Hattula
12–14

hattula, finland

ANMÄLNINGSVILLKOR
1. ORGANISATÖR
Lepaa 2020 utställningens organisatörer är Handelsträdgårdsförbundet rf, Hämeen ammattikorkeakoulun
Lepaan yksikkö och Lepaan oppilaskunta.
Tid och ort: 12.–14. augusti 2021, Hämeen ammattikorkeakoulu, Lepaantie 129, FIN-14610 Lepaa, Hattula,
Finland
Öppettider: torsdag–fredag från kl. 10.00 till 17.00 och
lördag från kl. 10.00 till 16.00
2. PRISER
Deltagaravgift är 405 euro. Alla företagen som har uppgifter i utställningskatalog betalar priset. Priset är exkl.
moms.
I deltagaravgift ingår :
– plats (utan vägg, möbler osv.)
– företagets namn och kontaktinformation i
utställningskatalog
– utställningannonspriser i utställningskatalogen
– 4–30 VIP-inbjudningsbiljetter enligt storlek av monter
– utställarkort enlig behov
– fri parkering
– möjlighet att dela ut pressmedelanden i pressmap
Utomhus: Minsta monter är 10 m2.
10 m2		
229 e
20 m2		
299 e
30 m2		
370 e
2
40 m 		
434 e
50 m2		
499 e
60 m2		
551 e
70 m2		
609 e		
2
80 m 		
662 e
90 m2		
705 e		
100 m2		
759 e
Över 100 m2
kostar 9 euro/m2.
Inomhus: Pris för 1–10 kvadratmeter är 71 euro/m2.
Större monter kostar 63 euros/m2.
Priser är exkl. moms.
Deltagaravgiften och monteravgiften skall betalas innan
utställningen börjar. Andra utgifter, som el och inbjudningskort faktureras efter utställningen
3. KUNDINBJUDNINSKORT
Beställ kundinbjudningskort för dina kunder i förväg. Endast återbetalade biljetter debiteras (9,50 euro/styck),
även om beloppet av tio kort ( 95 euro) debiteras.

Enkel entrébiljett kostar 17 euro. Biljetter till grupper (minst
10 personer) kostar 12 euro per person.
4. EL
Beställ el innan utställningen börjar. Priset är för ett uttag i
monter. Var så vänlig och ta med egen skarvsladd!
Elpriser:
eluttag, 1-fas, 230 V, max 2 kW, 135 euro, inkl. strömkostnad.
eluttag, 3-fas, 400 V, max 10 kW, 205 euro, inkl. strömkostnad.
Bruk för mera? Var vänlig och kontakta organisationen.
5. FLAGGSTONG
Flaggstong kostar 230 euro.
6. DETALJHANDEL LOV
Detaljhandel lov priset är 220 euro.
7. ATT BYGGA OCH RIVA
Byggningstidena är
Måndag 9.8. kl. 8.00–18.00
Tisdag
10.8. kl. 8.00–18.00
Onsdag 11.8. kl. 7.00–20.00
Torsdag 12.8. kl. 7.00–9.00
Alla montrar måste vara färdiga kl. 9.00 på torsdag.
			
OBS! Vi ber er respektera våra besökare och era medutställare
genom att inte plocka ned er monter före kl 16.00. Om inte
detta efterföljs kommer ett vitesbelopp på 2 x grundbelopp
+ 10 % av platshyran att debiteras utställaren.

ARRANGÖRENS KONTAKTUPPGIFTER
LEPAA 2021
Handelsträdgårdsförbundet rf
Terveystie 12
FIN-00730 Helsinki
Finland
tel. +358 9 728 8210
fax +358 9 7288 2128
www.lepaa.fi
e-mail lepaa@kauppapuutarhaliitto.fi
KONTAKT
utställnings chef Elina Vuori
tel. +358 9 7288 2125 och +358 45 7733 2657
marknadsförings chef Anu Pirhonen
tel. +358 9 7288 2124 tel. +358 400 421 890
Utställningskontoret är stängt 28.6.–13.7.2021.
Utställningskontoret är öppet i Lepaa 9.–16.8.2021.

www.lepaa.fi
Årets bästa
professionellevenemang

