Farmarin näytteilleasettajatiedote 19.4.2017

HYVÄ NÄYTTEILLEASETTAJA,
Farmari-maatalousnäyttelyn ilmoittautumisaika päättyi 31.3. Tällä hetkellä Farmariin on ilmoittautunut lähes
500 näytteilleasettajaa, ja mukaan haluavia on yhteydessä päivittäin. Osastokarttoja piirretään parasta aikaa
ja ne valmistunevat tämän viikon aikana. Aina yhden osastokokonaisuuden valmistuttua lähetämme kartan
kommentoitavaksi. Monet teistä ovat jo saaneetkin sähköpostissa karttaliitteen. Osastokarttojen
valmistuttua aloitamme laskutuksen. Kaikki osastopaikat laskutetaan ennen näyttelyä ja laskujen tulee olla
maksettuna ennen näyttelyyn saapumista.
Tässä tiedotteessa on tärkeää asiaa näyttelyyn valmistautumiseksi. Tärkeimpänä asiana on palveluiden tilaus
sekä näytteilleasettajaluetteloon tulevan esittelytekstin lisääminen ilmoittautumisohjelmaan. Osa asioista on
jo aiemmista tiedotteista tuttua mutta tässä vielä viime hetken muistutuksena, jotta osastovarauksiin liittyvät
rakenteelliset ja tekniset asiat ehtivät ajallaan ja kaikki saadaan hoidettua sujuvasti.

Toivotamme aurinkoista kevättä ja Farmarin odotusta!
Henri Honkala, näyttelypäällikkö
puh. 040 8277 100
henri.honkala@proagria.fi
farmari.myynti@proagria.fi

Anu Portti, näyttelysihteeri
puh. 043 826 8647
anu.portti@proagria.fi
farmari.myynti@proagria.fi
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Lisätietoja näyttelystä: www.farmari.net
Farmari 2017 näyttelyn järjestää ProAgria Etelä-Pohjanmaa ry.

TEKNISET TILAUKSET (SÄHKÖ-, VESI- JA DATALIITTYMÄT)
Oletko tilannut osastollenne tarvittavat sähkö- ja/ tai vesiliittymät sekä datayhteydet? Varmista
tarpeenne ja tee tilaukset viimeistään nyt. Näytteilleasettajaehdot ja hinnasto löytyvät Farmarin
kotisivuilta: (http://farmari.net/content/naytteilleasettajaehdot-ja-hinnasto). Tilaukset 21.4. mennessä Farmarin
ilmoittautumisohjelman kautta http://tapahtumat.proagria.fi/ tai sähköpostitse osoitteeseen
farmari.myynti@proagria.fi.

NÄYTTELYLUETTELON TIEDOT
Olethan syöttänyt ilmoittautumisen yhteydessä myös näyttelyluetteloon tulevat tiedot? Järjestelmän
kautta voi ilmoittaa ne tiedot, joilla yritys haluaa näkyä ulospäin näyttelyvieraille; nimi ja yhteystiedot
sekä lyhyt esittelyteksti (max 160 merkkiä). Laajoja tietoja käytetään Farmarin kotisivuilla julkaistavassa
näytteilleasettajaluettelossa ja suppeita tietoja painettavassa näyttelyluettelossa. Käy tarkistamassa ja
päivittämässä
omat
tietonne
21.4.
mennessä
Farmarin
ilmoittautumisohjelmassa
http://tapahtumat.proagria.fi/

UUTUUSTUOTTEET
Olemme kiinnostuneita kuulemaan Farmarissa julkistettavista uutuustuotteista. Moni näytteilleasettaja onkin listannut uutuustuotteita jo näytteilleasettajaksi ilmoittautumisen yhteydessä, mutta
näistä voi vinkata lyhyen esittelyn kera myös sähköpostitse osoitteeseen farmari.myynti@proagria.fi.

ASIAKASKUTSUJEN TILAAMINEN
Näytteilleasettajilla on mahdollisuus ostaa ennakkoon kertakäyntiin oikeuttavia asiakaskortteja.
Asiakaskutsut veloitetaan käytön mukaan 15 €/ kpl + alv. Alin veloitus on 150 € + alv riippumatta
käytettyjen asiakaskutsujen määrästä. Asiakaskutsut tilataan Farmarin ilmoittautumisohjelman
kautta, tilauksia voi tehdä 30.4.2017 asti.

ESITTELIJÄKORTTIEN TILAAMINEN
Kaikkien osastojen paikkavuokraan sisältyy 1 esittelijäkortti paikkavuokran täyttä arvolisäverotonta 200
€ kohti. Lisäkortin hinta on 12 € + alv. Lisäkortteja voi tilata Farmarin ilmoittautumisohjelman kautta.
Kaikki 30.4.2017 mennessä tilatut kortit toimitamme näytteilleasettajille postitse. Myöhemmin tilatut
kortit voi noutaa näyttelyn aikana näyttelytoimistosta. Esittelijäkorttia saa käyttää vain
näytteilleasettajan näyttelyosastolla työssä oleva henkilö. Korttiin on merkittävä sekä yrityksen että
esittelijän nimi, eikä sitä saa luovuttaa toisen henkilön käyttöön.

OSASTORAKENTEIDEN TILAAMINEN
Farmarin virallisena messurakentajana toimii Maiseri Oy, joka on yksi Suomen suurimmista messu- ja
tapahtumarakentajista. Maiserilla on laaja tuotevalikoima messuille vuokrattavia kalusteita, mattoja,
valaisimia ja paljon muuta. Lisätietoja: www.maiseri.fi. Osastorakenteiden tilaamiseen liittyvät
tiedustelut: Jari Isohella, puh. 0400 680 866.

MAJOITUSVARAUKSET
Majoitusvaraukset kannattaa hoitaa mahdollisimman pian.
Matkailu- ja majoituspalveluita hoitaa Etelä-Pohjanmaan Matkailu Oy, www.epmatkailu.fi.
Tiedustelut ja varaukset: 06 4209 025 tai kokous.palvelut@epmatkailu.fi
Seinäjoen Sokos Hotellien varaukset:
• Original Sokos Hotel Lakeus, puh. 010 7648 000
• Original Sokos Hotel Vaakuna, puh. 010 7647 000
• Seinäjoen Sokos Hotellien myyntipalvelu, puh. 010 7648 100 (0,0835 €/puhelu + 0,1209 €/min)
• www.sokoshotels.fi
RUOKA- JA KAHVILIPPUJEN TILAAMINEN
Farmarin 2017 ravintola- ja kahvilapalveluista vastaa Fazer. Näyttelyalueelle rakennetaan monipuolinen
valikoima ravintoloita ja kahviloita, joiden toiminnassa painotetaan kotimaisia raaka-aineita ja suositaan
mahdollisimman paljon paikallisia raaka-aineita. Ruoka- ja kahvilippuja koskevat tiedustelut: Fazer
Kokoukset ja Juhlat -myyntipalvelu, puh. 020 729 6006.
Ruoka- ja kahvilippujen tilaukset: https://www.fazer.fi/ruokajakahviliput
Lipukkeiden viimeinen mahdollinen tilauspäivä on 14.5.2017.
HINNAT NÄYTTEILLEASETTAJILLE (veroton)
buffet-lounas
keittolounas (sis. maito, leipä, voi)
makkara
kahvi ja pulla
kahvi ja sämpylä

10,20 €
7,20 €
1,80 €
3,50 €
5,20 €

JÄÄTELÖLIPUKKEIDEN TILAAMINEN
Liisankankaan Jäätelö on mukana Farmarissa ja tarjoaa näytteilleasettajille jäätelölipukepaketteja
hyödynnettäväksi asiakasmarkkinoinnissa. Liisankankaan Jäätelö tuottaa lähimaidosta jalostettua
italialaistyyppistä gelatoa sekä sorbetteja. Lisätietoja: www.liisankankaanjaatelo.fi
Tiedustelut ja tilaukset: info@liisankankaanjaatelo.fi

LIIKELAHJATUOTTEET
Ilmarit Oy toimii Farmarin virallisena yhteistyökumppanina esineviestinnässä. Ilmarit tarjoaa
näytteilleasettajille liikelahjatuotteita laajasta valikoimasta ja räätälöi tuotteita haluamallasi tavalla.
Ilmarit on aiemmin lähettänyt kaikille Farmariin ilmoittautuneille näytteilleasettajille esitteen. Mikäli et
ole sellaista vielä saanut, niin ota yhteyttä suoraan Ilmareihin. Lisätietoja: www.ilmarit.fi.
Tiedustelut ja tilaukset: puh. 0400 371 071 tai 040 551 6183

PUUTAVARAN TILAAMINEN OSASTOLLE TYÖNÄYTÖKSIIN
Farmarin puuhuollosta vastaa Kärki Klapi. Kärki Klapilla on laaja kokemus näyttelyiden puuhuollon
hoitamisesta. Mikäli tarvitset puutavaraa osastollesi työnäytöksiin, ota yhteyttä Kärki Klapiin 28.4.
mennessä: Kirsi Kärki puh. 0400 883 963 tai kirsi.karki@netikka.fi

KONEKUORMIEN PURKAMINEN JA LASTAAMINEN
Näytteilleasettajien käytössä on 9.-19.6. lastausramppi. Ramppi on jääurheilukeskuksen parkkipaikalla.
Sieltä on lyhyt siirtomatka konekentälle. Ramppi on näytteilleasettajien käytössä ilman ajanvarausta
saapumisjärjestyksessä.
Osastojen rakentamisen ja purkamisen aikana on tarjolla palvelua kuormien purkamiseen ja
lastaamiseen:
Esa Rintamäki Oy, puh. 0500 360 858
• käytössä kurottajia ja trukkeja
Nosto- ja kuljetuspalvelu Oy Pekka Rintamäki, puh. 0400 263 100
• käytössä nosturiauto, nostokapasiteetti 60 tm
Kivimäki Matti, puh. 0500 669 644 ja Kivimäki Lauri, puh. 050 346 6991
• hoitavat traktorilla maatalouskoneiden siirtoja lastausrampilta osastolle ja takaisin
Palveluista ja laskutuksesta sovitaan suoraan palveluntarjoajan kanssa. Palvelut hoidetaan ostajan
omalla vastuulla.
OHJELMAA NÄYTTELYPÄIVIEN ILTOIHIN
Farmarin aikana on tarjolla viihdettä myös kesäteatterin muodossa. Seinäjoen kaupunginteatterin
kesäkomedia Myymälävarkaan käsikirja esitetään Mallaskosken panimoravintolan teatteriterassilla
Farmarin jokaisena iltana. Tarjolla on myös herkullinen uuniperunabuffet. Mallaskosken olutpanimo
valmistaa näytelmään oman Rosvo-nimikkojuoman. Käykää viihtymässä näyttelypäivän päätteeksi ja
vinkatkaa myös asiakkaillenne. Lisätietoja kesäteatterista:
http://seinajoenkaupunginteatteri.fi/ohjelmisto/myymalavarkaan-kasikirja/

