
Näyttelyehdot

NÄYTTELYPAIKAN HINTAAN SISÄLTYY

1. Tiedot Viherp@iv@t -verkkotapahtuman näyttelyluet-
telossa verkkosivuilla (www.viherpaivat.fi)

2. Tiedot Viherp@iv@t -verkkotapahtuman näyttelyluet-
telossa tapahtuman uutiskirjeessä

3. Tiedot Viherympäristö-lehdessä 1/2021 Viherp@iv@t 
-verkkotapahtuman näyttelyluetteloon

4. Esite Viherp@iv@t -verkkotapahtuman sähköiseen 
seminaarisalkkuun verkkosivuille (www.viherpaivat.fi) 
sekä uutiskirjeeseen webinaarilaisille (pdf)

5. Viherp@iv@t -verkkotapahtuman mainosbannerit ja 
logo käyttöönne. Materiaalit löytyvät www.viherpaivat.fi

6. Osallistuminen Viherp@iv@t -verkkotapahtumaan 
(max 2 hlö/yritys)

7. Sähköinen osasto Viherp@iv@t -verkkotapahtuman 
näyttelyssä (sis. teksti, kuva, logo, video, chat)

8. Tiedot Viherp@iv@t -verkkotapahtuma-alustalla säily-
vät 2 viikkoa tapahtuman jälkeen 

9. Mahdollisuus päästä esille tapahtuman uutisoinnissa Vi-
herympäristö-lehden toisessa numerossa 2/2021

10. Raportti kävijämääristä sekä näkyvyydestä  
Viherp@iv@t –verkkoalustalla sekä viestinnässä.

NÄYTTELYPAIKAN TOTEUTUS

Näytteilleasettaja vastaa itse näyttelypaikan sisällöstä. Näyt-
telypaikkaan voi sisällyttää tekstiä, kuvia, linkkejä ja videon 
LIITTEEN 1 mukaisesti.  

NÄYTTELYPAIKAN HINTA

Sähköinen osasto:  300 € (+ 24% alv.)

Viherpäivät ottaa digiloikan ja tarjoaa uusia  
mahdollisuuksia!

Viherp@iv@t järjestetään vuonna 2021 verkkotapah-
tumana, jonka teemana on ”Katse tulevaisuuteen”. 
Puolen päivän webinaariohjelma sisältää ajankohtai-
sia luentoja, virtuaalisessa näyttelyssä esitellään vi-
heralan yrityksiä ja erilaisissa virtuaalihuoneissa voi 
osallistua kiinnostaviin keskusteluihin ja verkostoitua 
muiden osallistujien kanssa.

Virtuaali- ja hybriditapahtumat ovat korona-ajan ilmiö 
ja ne tuovat uusia mahdollisuuksia myös perinteisiin 
tapahtumiin ja näyttelyihin. Sähköiseen näyttelypaik-
kaan voi lisätä tekstiä, kuvia, upotettuja videoita ja link-
kejä, joiden avulla voi jakaa tietoa sekä esitellä omia 
tuotteitaan tai palvelujaan. Lisäksi paikkaan kuuluu 
oma chat, jossa voi keskustella osallistujien kanssa.

Tarjoamme näytteilleasettajille näkyvyyttä ennen ta-
pahtumaa, tapahtuman aikana sekä sen jälkeen. 
Näyttelyyn on ilmainen sisäänpääsy, joka vaatii vain 
rekisteröitymisen, kuten perinteisilläkin Viherpäivillä! 
Tapahtumasta luodaan tallenne osallistujille ja tapah-
tuma-alusta on auki kaksi viikkoa tapahtuman jälkeen. 
Näytteilleasettajat saavat käyttöönsä myös raportin 
kävijämääristä ja näkyvyydestä Viherp@iv@t –verk-
koalustalla sekä viestinnässä.

Tervetuloa kokeilemaan kanssamme uutta tapaa  
kohdata viheralan ammattilaisia!

Osastopaikan aineisto tulee toimittaa yhtenä kokonaisuute-
na ja oikeassa koossa ja muodossa 13.1.2021 klo 15.00 men-
nessä oheisen linkin kautta: https://webropol.com/s/nayt-
tely-viherpaivat-2021 HUOM! 13.1.2021 klo 15.00 jälkeen 
toimitetut tiedot eivät tule verkkoalustalle.

Näytteilleasettajilla on mahdollisuus esikatsella alustaa 28.-
29.1.2021 ja antaa pieniä korjausehdotuksia 29.1.2021 klo 15.00 
mennessä osoitteeseen essi.makinen@vyl.fi. Muokkauksiin ei 
kuulu uusia materiaaleja, vaan pienien virheiden korjausta.

Näytteilleasettaja vastaa itse oman näyttelypaikkansa 
chat-keskustelusta tapahtumapäivänä. Lisätietoja ja ohjeita 
jaetaan näytteilleasettajien kirjeessä tammikuussa 2021.

https://webropol.com/s/nayttely-viherpaivat-2021
https://www.vyl.fi/viherpaivat-2021/viherpaivat-verkkotapahtuma/naytteilleasettajille/materiaalit/


Ilmoitusvaraukset Viherympäristö -lehteen:  
Media Bookers, Hannu Pyykkö puh. 050 2250 tai  
hannu.pyykko@mediabookers.fi.

Mahdolliset Viherympäristö -lehteen tarkoitetut  
uutisaineistot: Annina Vuorsalo, 040 197 1273,  
annina.vuorsalo@vyl.fi.

MUUTOKSET JA YLIVOIMAINEN ESTE

Järjestäjä pidättää itsellään oikeuden muutoksiin. Järjestäjä 
ei vastaa viivästyksistä ja vahingoista, jotka johtuvat tapah-
tuman peruuttamisesta tai siirtämisestä toiseen ajankohtaan 
ylivoimaisen esteen vuoksi. Ylivoimaisena esteenä pidetään 
mm. lakkoa, luonnonmullistusta, sotaa sekä yleisen ener-
giantuotannon keskeytystä, tulipaloa tai muuta vastaavaa 
tapahtuma-alustan käyttöä estävää tapahtumaa. Järjestäjän 
alihankkijaa kohdannut ylivoimainen este katsotaan myös 
vapauttamisperusteeksi.

YHTEYSTIEDOT

Näyttelypaikkojen ja Viherympäristö-lehden  
ilmoitusten myynti:  
Media Bookers, Hannu Pyykkö,  050 2250,  
hannu.pyykko@mediabookers.fi

Viherp@iv@t -verkkoalustan osastot: 
Näyttelytekniikasta vastaa Liveto Group Oy. 
Yhteys tapahtumajärjestäjän kautta. Viherym-
päristöliitto ry, Essi Mäkinen, 040 7499 331, 
essi.makinen@vyl.fi

Uutisaineistot Viherympäristö-lehteen: 
Viherympäristö -lehden päätoimittaja: Annina 
Vuorsalo, 040 197 1273, annina.vuorsalo@vyl.fi

Näyttelyluettelon tiedot ja toimitettavat  
materiaalit verkkoalustalle ja nettisivuille: 
Viherympäristöliitto ry, Essi Mäkinen, 040 7499 
331, essi.makinen@vyl.fi

MAKSUEHDOT

Viherympäristöliitto lähettää laskun näyttelypaikasta ja se 
tulee maksaa kahden viikon kuluessa laskun saamisesta (vii-
västyskorko voimassa olevan korkolain mukaisesti). Maksua 
ei palauteta peruutuksen sattuessa.

Näyttelypaikkojen myyntiä koskevat tiedustelut:  
Media Bookers, Hannu Pyykkö, 050 2250,  
hannu.pyykko@mediabookers.fi

Näytteilleasettajilla on mahdollisuus kutsua näyttelyvierai-
ta ilmaiseksi verkkotapahtuma-alustalle sähköisellä kutsul-
la. Lisätietoja ja ohjeita jaetaan näytteilleasettajien kirjeessä 
tammikuussa 2021.

SÄHKÖINEN ESITE

Näytteilleasettajilla on mahdollisuus lähettää maksutta säh-
köinen esite, joka lisätään Viherp@iv@t verkkotapahtuman 
nettisivuille ja jaetaan webinaariosallistujille sähköisessä we-
binaarisalkussa Viherympäristöliiton uutiskirjeessä. Pdf-esit-
teen tulee olla pakattu web-versio (max. 20 Mt). Sähköisellä 
esitteillä ei ole sivumäärärajoituksia. 

Sähköinen esite toimitetaa n oikeassa koossa ja muodos-
sa 13.1.2021 klo 15.00 mennessä oheisen linkin kautta:  
https://webropol.com/s/nayttely-viherpaivat-2021

NÄYTTELYLUETTELO

Viherp@iv@t -verkkotapahtuman näytteilleasettajista kerä-
tään tiedot yhteiseen näyttelyluetteloon, joka julkaistaan ta-
pahtuman nettisivuilla,  webinaariosallistujien uutiskirjeessä 
sekä Viherympäristö-lehden numerossa 1/2021. Luettelossa 
kaikki osastopaikan ostaneet tahot saavat julkaista tietonsa 
sekä lyhyen esittelytekstin. 

Tietoihin kirjataan yrityksen nimi, käyntiosoite, verkkosivut, 
yrityksen yhteyshenkilön nimi ja yhteystiedot. Lisäksi voi 
toimittaa listauksen yrityksen tarjoamista  tuotteista/palve-
luista sekä tuotemerkeistä. Listaus max. 200 merkkiä.

Tiedot ja kuvausteksti toimitetaan 13.1.2021 klo 15.00 
mennessä oheisen linkin kautta: https://webropol.com/s/
nayttely-viherpaivat-2021. Mikäli näyttelyluetteloon tulevia 
tekstejä ei ilmoiteta erikseen, käytämme osastomyynnin yh-
teydessä Media Bookersiin ilmoitettuja tietoja.

Viherympäristö -lehti jaetaan sähköisensä näköislehtenä kai-
kille tapahtuman osallistujille. VY-lehden numerossa 2/2021 
on tapahtuman uutisointi.

Kaikki materiaalit tulee olla toimitettuna 13.1.2021 klo 15.00 
Viherp@iv@t -verkkotapahtuma aukeaa 8.2.2021 
Viherp@iv@t -verkkotapahtuma 11.2.2021 klo 9-15.00 
Näyttelyyn pääsee kirjautumalla sisään ilmaiseksi

https://webropol.com/s/nayttely-viherpaivat-2021

