
Näyttelyehdot
Näyttelyosaston vuokraan sisältyy:

1. Tiedot Vihreään Kirjaan ja Viherpäivien tapahtumasovel-
lukseen.

2. Sähköinen esite Viherpäivien tapahtumasovellukseen, 
nettisivuille sekä uutiskirjeeseen seminaarilaisille (pdf).

3. Tiedote lehdistötilaan
4. Osallistuminen Viherpäivien luennoille (max 2 hlö/osasto)
5. Viherpäivät-seminaarien osallistujaluettelo paperisena
6. Mahdollisuus päästä esille uutuustuotteilla Viherympäris-

tö-lehden ensimmäisessä numerossa 1/2023 maaliskuus-
sa näyttelyn uutisoinnissa.

7. Näytteilleasettajien kahvit näytteilleasettajien taukotilassa 
maksutta.

Edellä mainitut edut 1–6 koskevat kokonaisuudessaan vain 
16.12.2022 mennessä osastopaikan varanneita ja varausmak-
sun (200 euroa + alv) maksaneita. Huom! Vihreän Kirjan 
aineistot 16.12.2022 mennessä.

Osastojen ja julistetilojen hintoihin lisätään alv 24 % tai 
jos se muuttuu, tämä arvonlisävero lisätään verottomiin hin-
toihin.

Näyttelypaikat varataan varausjärjestyksessä. Paikan vuokra ei 
kata näytteilleasettajien aiheuttamia vaurioita kiinteistölle tai 
irtaimistolle. Näytteilleasettaja korvaa itse vuokrakalusteille ja 
-rakenteille aiheuttamansa vauriot

MAKSUEHDOT
Varausmaksu 200 € + alv vähennetään näyttelypaikkamaksus-
ta. Varausmaksu on maksettava 13.8.2022 mennessä. Tämän 
jälkeen paikan varanneiden tulee maksaa varausmaksu kahden 
viikon kuluessa laskun saamisesta. Varausmaksua ei palauteta 
peruutuksen sattuessa.

Lopullinen näyttelypaikkamaksu tulee olla maksettu 14.1.2023 
mennessä.

Paikan tai julistetilan maksu tulee olla maksettu 14 päivän ku-
luessa laskun saamisesta. Viivästyskorko on 11 %.

Mikäli näytteilleasettaja peruu ilmoittautumisensa 13.8.2022–
14.1.2023 välisenä aikana, veloitetaan osaston neliöiden mukai-
sesti määräytyneestä näyttelymaksusta 50%. 

Mikäli peruutus tapahtuu 14.1.2023 jälkeen, veloitus on 100% 
määräytyneestä näyttelymaksusta.

Paviljonki, Jyväskylä 8.–9.2.2023

Julistetilan ja ulko-osaston vuokraan sisältyy:

1) sähköinen esite Viherpäivien tapahtumasovellukseen
2) tiedot Vihreän Kirjan näyttelyluetteloon
3) tiedote lehdistötilaan

NÄYTTELYOSASTOJEN VUOKRAT

 JULISTETILAT JA ULKO-OSASTOT

- Ulko-osastot: 65 € /m2 + mahdolliset siivouskulut 
- Julistetila: 370 €/ m. Julistetilan paikka sovitaan järjestä-
jän kanssa. Seinäelementin koko on 97 x 240 cm.

Suuremmat osastot sopimuksen mukaan

4 m2:    840 € 20 m2:  2420 €
6 m2:    1100 € 22 m2:  2565 €
8 m2:    1385 € 24 m2:  2730 €
9 m2:    1470 € 30 m2:  3070 €
10 m2:  1570 € 36 m2:  3335 €
12 m2:  1735 € 40 m2:  3455 €
14 m2:  1975 € 50 m2:  3790 €
15 m2:  2050 € 60 m2:  4420 €
16 m2:  2105 € 76 m2:  4875 €
18 m2:  2275 € 100 m2: 5255 €  

Näyttelyn aukioloajat:
ke 8.2. klo 9.00–18.00
to 9.2. klo 9.00–15.00

Osastopaikkojen, Vihreän Kirjan ja Viherympäristö-lehden 
ilmoitusten myynti: 
Hannu Pyykkö, +358 50 2250, hannu.pyykko@mediabookers.fi

Näyttelytekniikka:  
Näyttelytekniikka / Jyväskylän Messut Oy  
Kati Viinikainen, 040 754 1515, kati.viinikainen@paviljonki.fi  

Paviljongin näytteilleasettajamateriaali: 
Minna Mennala, 050 469 4934, minna.mennala@paviljonki.fi

Uutisaineistot Vihreään Kirjaan ja Viherympäristö-lehteen: 
Liisa Hyttinen, liisa.hyttinen@vyl.fi

Tiedot näyttelyluetteloon ja tapahtumasovellukseen: 
https://link.webropolsurveys.com/S/454A05C6983AEF30 
Heidi Ovaska, heidi.ovaska@vyl.fi

Ravintolapalvelut: 
Food&Events Tapahtumaravintoloiden myyntipalvelu:  
myynti.paviljonki@restel.fi tai puh. 020 7994084. 

YHTEYSTIEDOT

https://link.webropolsurveys.com/S/454A05C6983AEF30
mailto:myynti.paviljonki%40restel.fi?subject=


TIEDOT VIHERPÄIVIEN TAPAHTUMA-
SOVELLUKSEEN JA SÄHKÖISET ESITTEET

Näytteilleasettajatiedot (yrityksen nimi, näyttelypaikka, yhteys-
tiedot, kuvausteksti, linkit verkkosivuille ja esitteisiin) kootaan 
tapahtumasovellukseen, joka toimii verkkoselaimella. Painettua 
näyttelyjulkaisua ei enää tehdä. 

Näytteilleasettajilla on mahdollisuus lähettää maksutta 1-2 
sähköistä esitettä, jotka lisätään Viherpäivien tapahtumaso-
vellukseen ja nettisivuille sekä jaetaan seminaarilaisille, jotka 
antavat luvan uutiskirjeeseen. Esitteen tulee olla pdf-muodos-
sa (web-versio) tai www-linkkinä. Sähköisillä esitteillä ei ole 
sivumäärärajoituksia. Sähköiset esitteet toimitetaan nettilinkin 
kautta 16.12.2022 mennessä: https://link.webropolsurveys.
com/S/454A05C6983AEF30

Tapahtumasovelluksen toteutus: Liveto Group Oy

NÄYTTEILLEASETTAJIEN MAJOITUS-, RUOKAILU- 
YMS. OHEISPALVELUT

Paviljongin näytteilleasettajakirjeessä ja Extranetissä on ma-
joitusta varten kiintiötunnus ja yhteystiedot tapahtumapaik-
kaa lähellä oleviin hotelleihin. Näytteilleasettajat hoitavat ma-
joitusvaraukset suoraan hotelleista itse.

Saunatiloista ja muista näytteilleasettajien oheisaktiviteeteistä 
on kerätty tietoa Extranet-sivustolle. 

Ruokatilauksia ja ravintolan osastopalveluita varten Paviljon-
gin ravintolakumppani Food&Events Tapahtumaravintolat 
avaa myöhemmin syksyllä verkkokaupan, joista ruuat, osas-
topalvelut ja illallisliput voi tilata. Food&Events Tapahtuma-
ravintoloiden myyntipalvelun tavoittaa:  
myynti.paviljonki@restel.fi tai puh. 020 7994084.

MUUTOKSET
Järjestäjä pidättää itsellään oikeuden muutoksiin.

YLIVOIMAINEN ESTE
Järjestäjä ei vastaa viivästyksistä ja vahingoista, jotka johtuvat 
tapahtuman peruuttamisesta tai siirtämisestä toiseen ajankoh-
taan ylivoimaisen esteen vuoksi. Ylivoimaisena esteenä pide-
tään mm. yleisen energiantuotannon keskeytystä, tulipaloa tai 
muuta vastaavaa tapahtumatilojen käyttöä estävää tapahtu-
maa, luonnonmullistusta, sotaa, kapinaa tai epidemiaa, jonka 
seurauksena ihmisten vapaata liikkumista ja kokoontumista 
rajoitetaan. Järjestäjän alihankkijaa kohdannut ylivoimainen 
este katsotaan myös vapauttamisperusteeksi.

OSASTOJEN PYSTYTYS JA KALUSTEET

Näyttelyosastojen pystyttäminen ja tavaroiden kuljetus sisä-
tiloihin tapahtuu tiistaina 7.2. kello 8.00-21.00. Viimeistelyjä 
voi tehdä 8.2. klo 7.00 alkaen. Osastojen on oltava valmiina 
keskiviikkona 8.2. kello 9.00 mennessä.

Osastopaikkojen myyntiä koskevat tiedustelut:  
Hannu Pyykkö, 050 2250, hannu.pyykko@mediabookers.fi.

Näyttelyn rakentamisapua, kalusteita, sähköä ja muuta teknistä 
apua koskevissa kysymyksissä auttaa Näyttelytekniikka / Jyväs-
kylän Messut Oy: 

• Kati Viinikainen, puh. 040 754 1515,  
kati.viinikainen@paviljonki.fi 

Tilauksia voi tehdä myös Paviljongin Extranetin kautta. Tun-
nukset extranet-palveluun lähetetään näyttelypaikan vahvis-
tuttua.

Näytteilleasettajilla on mahdollisuus kutsua näyttelyvieraita 
sähköisellä kutsulla.

TAVAROIDEN POISTO JA OSASTOJEN PURKU

Osastojen purkaminen voidaan aloittaa torstaina 9.2. aikai-
sintaan klo 15.00. Kaikki näytteilleasettajien tavarat ja raken-
nelmat on poistettava samana päivänä klo 21.00 mennessä, 
ellei toisin sovita Paviljongin kanssa.

NÄYTTELYLUETTELO

Vihreässä Kirjassa 2023 (ilmestyy 1.2.2023) julkaistaan näyt-
telyluettelo, johon kaikki määräaikaan mennessä osastopaikan 
tai julistetilan varanneet saavat sovitut tiedot. Vihreä Kirja jae-
taan Viherpäivien kaikille osallistujille. Tiedot näyttelyluette-
loon toimitetaan 16.12.2022 mennessä nettilomakkeen kautta: 
https://link.webropolsurveys.com/S/454A05C6983AEF30

Viherympäristö-lehdessä 1/2023 (ilmestyy 8.3.2023) on näyt-
telyn uutisointi.

Ilmoitusvaraukset Vihreään Kirjaan ja Viherympäristö-lehteen: 
Hannu Pyykkö puh. 050 2250 tai  
hannu.pyykko@mediabookers.fi.

Mahdolliset Vihreään Kirjaan ja Viherympäristö-lehteen tar-
koitetut uutisaineistot: Liisa Hyttinen, liisa.hyttinen@vyl.fi. 

Paviljonki, Jyväskylä 8.–9.2.2023
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