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4.3.2022

NÄYTTELYINFO 2/2022
Näyttelyinfo 2 sisältää ajankohtaista tietoa näytteilleasettajille.
Liitteenä olevasta näyttelyn pohjakartasta löydätte osastonne sijainnin ja numeron.
Näyttelyn nettisivuille classicmotorshow.fi päivitetään kaikki tarpeellinen tieto ja ajankohtaiset
asiat. Suosittelemme, että käytte tarkastamassa sivut viikoittain.

NÄYTTELYN AUKIOLOAJAT
Lauantaina 30.4. klo 9.00-17.00
Sunnuntaina 1.5. klo 10.00-17.00

RAKENNUS JA PURKU
Osastojen rakennus:
Osastojen purku:

perjantaina 29.4. klo 10-22
sunnuntaina 1.5. klo 17-20.

Kaikki rakentaminen osastoilla on oltava valmiina perjantai-iltana klo 22 mennessä. Lauantaina
näytteilleasettajat pääsevät sisään klo 7.30 alkaen oven C1 vieressä olevasta käyntiovesta ja
sunnuntaina vastaavasti klo 9.00 alkaen. Huomioikaa, että kyseessä on normaali kulkuovi, joten
isojen tavaroiden sisään tuominen ei ole mahdollista.
Sunnuntaina osastoja ei saa alkaa purkaa ennen näyttelyn sulkeutumista klo 17.00.
Purun sujuvuuden vuoksi ensin, eli klo 17.00-17.30, saa halleista viedä ulos vain ajoneuvoja,
eikä halleihin sisään ajaminen ole sallittua. Hallien on oltava tyhjiä sunnuntaina klo 20.00.
Huomioitavaa osastoilla A3-A13
Näytteilleasettajien yllämainituilla osastoilla tulee olla tarkkaavaisia rakentaessaan.
Osastot sijaitsevat herkällä lattia-alueella (alue joustava puulattia). Lattia on kiinteistön haltijan
toimesta suojattu, mutta alueella on painorajoitus, joten sen päälle ei saa ajaa
ajoneuvoilla.

PESUPAIKAT
Messukeskuksen pihalla on pesupaikkoja, joissa halleihin tuotavat ajoneuvot voi pestä.
Pääyhteistyökumppanimme Oy Kaha Ab varustaa pesupaikan laadukkailla Sonaxin pesuaineilla
ja -sienillä.
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NÄYTTELYRAKENTEET JA PALVELUT NÄYTTELYN AIKANA
Osastorakenteet
Rakenteille ei ole asetettu maksimikorkeutta, mutta niiden tulee olla tukevia ja turvallisesti
toteutettuja. Järjestäjä varaa itselleen oikeuden poistattaa rakenteita, joiden se katsoo
aiheuttavan vaaraa tai haittaa.
Näyttelytekniikan, rakenteiden ja kalusteiden vuokraus Lahden Messuilta
Tämän infon ohessa on Lahden Messujen tekniikkatarjous, joka löytyy myös näyttelyn
nettisivuilta kohdasta "Näytteilleasettajille (sivuston vasen yläkulma) – Ohjeet ja materiaalit".
Huomioikaa, että tilaamalla tuotteet 11.4. mennessä saatte tarjouksen hinnoista 10 %
alennuksen.
Sähköt ja valaistus
Osastoille tarvittavat sähköliittymät tulee tilata Lahden Messuilta.
Näyttelyn aikana pidetään kaikissa halleissa täysi valaistus päällä. Näin ollen osastokohtaista
lisävalaistusta ei välttämättä tarvitse.
Siivous
Näyttelyjärjestäjä vastaa hallien yleissiivouksesta. Osastolle tarvittavat siivouspalvelut voi tilata
erikseen Lahden Messuilta.
Lisätiedot ja tilaukset:
Lahden Messut / KOKO Lahti Oy
Jyri Behm
Puh 040 504 2172
e-mail: jyri.behm@kokolahti.fi

NÄYTTEILLEASETTAJIEN RANNEKKEET
Näytteilleasettajaranneke on voimassa koko viikonlopun, eli perjantaina, lauantaina ja
sunnuntaina.
Näitä rannekkeita kuuluu näytteilleasettajille veloituksetta osastokoon ja -tyypin mukaan
seuraavasti:
Yhdistysosasto 6x6 m: 3 kpl/ruutu + osastolla esittelyssä olevien ajoneuvojen määrä*
Yritysosasto 6x6 m: 3 kpl/ruutu
Yritysosasto 5x4 m: 2 kpl/ruutu
Myyntipaikka 3x3 m: 2 kpl/ruutu
Mahdolliset lisänäytteilleasettajarannekkeet voitte hankkia messutoimistosta 29.4.-1.5.
Lisärannekkeen hinta on 25 € (sis. kaikki päivät).
Huomioittehan, että jos haluatte lisärannekkeita laskulla, ne tulee tilata viimeistään
19.4.2022 (nouto messutoimistosta). Tilaukset sähköpostilla: info@classicmotorshow.fi.
Mainitse tilatessasi osaston nimi, laskutusosoite sekä yhteyshenkilön nimi
ja yhteystiedot.
HUOM! Näytteilleasettajarannekkeita ei postiteta etukäteen vaan ne ovat
noudettavissa messutoimistosta perjantaina 29.4. klo 9.30 alkaen osaston
yhteyshenkilön nimellä.
*Yhdistykset huom! Jotta osaamme varata teille oikean määrän näytteilleasettajarannekkeita,
tulee teidän ilmoittaa osastonne ajoneuvomäärä viimeistään 19.4.2022 osoitteeseen
info@classicmotorshow.fi
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RAKENTAJAKORTIT
Rakentajakortteja on saatavana veloituksetta messutoimistossa. Rakentajakortit ovat voimassa
ainoastaan rakennus- ja purkuaikana. Voitte antaa niitä sellaisille osaston rakentajille/purkajille,
jotka eivät tule näyttelyyn sen aukioloaikana.

MATERIAALIEN NOUTO
Osastokohtaisia näytteilleasettajarannekkeita, rakentaja- ja pysäköintikortteja ei toimiteta
etukäteen vaan ne ovat noudettavissa messutoimistosta perjantaina 29.4. klo 9.30 alkaen.
Saapuessanne Lahden Messukeskukseen tulkaa ensin messutoimistoon hakemaan
kulkulupanne, sillä ilman niitä teitä ei päästetä sisään näyttelyhalleihin.

PÄÄSYLIPUT
Päivälippu 25 e
- eläkeläiset 20 e
- 7–15-vuotiaat 10 e
Alle 7-vuotiaat veloituksetta aikuisen seurassa.
(Hinnat sis. alv 10%)

KUTSUVIERASKORTIT
Näytteilleasettajilla on mahdollisuus tilata vierailleen kutsukortteja, jotka oikeuttavat näyttelyn
sisäänpääsyyn. Palautuneista kutsuvieraskorteista laskutetaan jälkikäteen 20 €/kpl.
Kutsukortti käy kumpana päivänä tahansa, jolloin kutsun saaja voi itse päättää milloin kutsun
käyttää. Huomioikaa, että vain palautuneet (eli käytetyt) kortit laskutetaan
tapahtuman jälkeen.
1.4.2022 mennessä tilatut kortit lähetetään postitse tilaajalle viikon sisällä tilauksesta.
Myöhemmin tilatut kutsukortit on noudettava Lahdesta messutoimistosta 29.4.-1.5.
Tilaukset sähköpostilla: info@classicmotorshow.fi. Mainitse tilatessasi osaston nimi, laskutus- ja
toimitusosoite sekä yhteyshenkilön nimi ja yhteystiedot.

RAVINTOLAPALVELUT NÄYTTEILLEASETTAJILLE
Näyttelyn hallitiloissa on Restel Oy:n, ruoka- ja kahvilapisteitä. Heiltä voi myös tilata ennakkoon
ruoka- ja kahvilapalveluita suoraan osastolle. Heidän verkkokauppansa tätä varten avautuu
30.3. – laitamme tiedoksi kun tilaus on mahdollista.
Messukeskuksen toisessa kerroksessa toimii Tolvanen Oy:n ravintola. Heille voi tilata ruoka- ja
kahvilippuja osoitteesta tiina@tolvanen.fi.

PARAS YHDISTYSOSASTO 2022
Tänäkin vuonna palkitaan paras yhdistysosasto Kamasa Toolsin tukemalla 2000 euron
stipendillä. Valinnan suorittaa raati, joka koostuu klassikkoajoneuvoalan asiantuntijoista.
Osaston arvioinnissa merkityksellistä on kokonaisuus, jonka näytteilleasettaja toteuttaa. Eivät
siis pelkästään ajoneuvot, ei pelkästään osaston somistus eivätkä pelkästään ihmiset tai tarinat
vaan kaikkien näiden onnistunut yhdisteleminen.
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AIKATAULU:
1.4.
- Kutsuvieraskorttitilaukset, ennakkoon toimitettavat kortit.
(myöhemmin tilatut nouto messutoimistosta)
11.4.
- Lahden Messujen messurakenteiden hintojen alennus (-10%) päättyy
19.4.
- Yhdistysosastojen ilmoitettava ajoneuvomäärä (näytteilleasettajarannekkeita varten)
- Laskutettavat lisäranneketilaukset (myöhemmin tilatut maksu messutoimistoon)
Viikko 15 (11.-15.4.)
- Näyttelyinfo 3 lähetetään sähköpostilla näytteilleasettajille
29.4.
- Rakennuspäivä (10.00-22.00)
30.4.-1.5.
- Näyttelypäivät (avoinna yleisölle la klo 9.00-17.00, su klo 10.00-17.00)

YHTEYSTIEDOT
Messutoimisto / näytteilleasettajayhteydet:
Terhi Heloaho
040 6822 662, terhi.heloaho@rloevents.fi
Tuottaja:
Petri Niemenmaa
0400 425 063, petri.niemenmaa@rloevents.fi
Tiedotus:
Johanna Jäminki
050 300 5655, johanna.jaminki@rloevents.fi
Rakentamis- ja ohjelmakoordinaattori:
Teijo Lahti
0400 464 900, teijo.lahti@dezoo.fi
Näyttelytekniikka ja tilat:
Jyri Behm
040 504 2172, jyri.behm@kokolahti.fi
Ravintolapalvelut:
Näyttelyn lattiatason palvelupisteet
Restel Oy
Verkkokauppa avautuu 30.3.
Ravintola Koti – 2 krs
Tiina Mesiäinen
050 468 9689, tiina@tolvanen.fi
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Classic Motorshow 2022

KOKO Lahti Oy / Lahden Messut toimii näyttelyrakentajana Classic Motorshow 2022 tapahtumassa.
Tarjoamme osastoille tuotteitamme seuraavasti:
-

-

seinäelementti 100x250 cm
rajaava köysiaita h.90 cm
rajaava profiilikaide, h. 30 cm
sähköliittymä 230V
palamatto
o tummanharmaa
o vaaleanharmaa
o sininen
o punainen
rullamatto
o useita värejä

24 € / m
7 € / jm
8 € / jm
60 € / kpl
6 € / m2

8 € / m2

Hinnat sisältävät vuokrat sekä asennus- ja purkutyöt.
Hintoihin lisätään arvonlisävero 24 %.
Kalusteet ja AV-tekniikka
erillisellä tarjouksella mahdollisuus tilata mm.
- pöydät
- tuolit
- tuote-esittelytasot
- infotiskit
- näytöt
- AV-laitteet
- osaston valaistus
- osaston siivous
Tilaamalla tuotteet 11.4.2022 mennessä, saatte hinnoista 10 %:n alennuksen.
Tilaukset ja lisätiedot Jyri Behm, jyri.behm@kokolahti.fi tai 040 504 2172.
KOKO Lahti Oy
Ankkurikatu 7, 15140 Lahti, Finland | Y-tunnus: 1538807-9

