INFO NÄYTTEILLEASETTAJILLE 2018
Näyttelypaikat ovat rakennettavissa keskiviikkona 11.4.2018 aamusta alkaen.
Näyttelyosastojen rakentaminen tapahtuu torstaiaamuun 12.4.2018 klo 9.00 mennessä,
jolloin näyttelyosastot avataan.
•
•

Torstaina 12.4.2018 näyttelyosastot avataan klo 9.00 ja suljetaan klo 17.00.
Perjantaina 13.4.2018 näyttelyosastot avataan klo 9.00 ja suljetaan klo 14.00.

Näyttelypaikkojen kalusteet.
Näyttelypaikoille asennetaan kevyet alumiinirunkoiset vaaleat messuseinäkkeet, ellei
muuta ole sovittu tai näyttelypaikan sijainti muuta edellytä. Näyttelypaikkojen varustukseen
kuuluvat pöydät, tuolit ja näytteilleasettajan nimelle painettu otsalauta sekä sähkö (pistorasiat) ja erikseen rakennettu langaton tietoliikenneyhteys (wlan). Vakiopöydät ovat toisiinsa
liitettäviä ns. luentosalipöytiä, kooltaan noin 120x45 cm. Lisäksi olemme varanneet mahdollisuuden tilata pyöreitä seisomakorkuisia baaripöytiä ja niihin sopivia baarituoleja 20 €
kappalehintaan (+ alv). Niiden tilaukset tehdään etukäteen näyttelypaikkavarauksen yhteydessä varauslomakkeella tai sähköpostilla os. itk@mandat.fi. Näyttelypaikat maksetaan
erikseen lähetettävällä laskulla 4.4.2018 mennessä. Tilatut lisäkalusteet laskutetaan heti
konferenssin jälkeen omalla laskullaan.
Muista näyttelypaikan rakenteiden yksityiskohdista voi tarvittaessa sopia Hotelli Aulangon
kanssa. Yhteyshenkilö on Mikko Korhonen, puh. 040-849 3425.
Näyttelyjulkaisu.
Näytteilleasettajien nimi- ja yhteystiedot painetaan kaikille ITK-konferenssivieraille jaettavaan julkaisuun. Julkaisuun tulevat tiedot ovat: Yrityksen nimi, osoite, puhelinnumero, sähköpostiosoite ja verkkosivun osoite. Luettelon pdf-versio Internet-linkkeineen on nähtävissä myös ITK-näyttelyn Internet-sivulla ITK-konferenssista alkaen seuraavan vuoden
konferenssiin asti, os. www.itk-näyttely.fi.
Internet-yhteydet.
Näyttelypaikoille on rakennettu oma langaton WLAN-verkko näytteilleasettajia varten.
Näytteilleasettajan WLAN-tunnus toimii vain näyttelyosastoilla. Verkon käyttäjätunnus ja
salasana ilmoitetaan näyttelypaikan varanneille ennen konferenssia ja se on saatavilla
näyttelyosastoilla ennen näyttelyn avaamista keskiviikkona ja torstaina.
Näytteilleasettajatunnus ei ole tarkoitettu yleisökäyttöön!
Yleisökäyttöön tarkoitetun WLAN-verkkotunnuksen saavat kaikki osallistujat ilmoittautumisen yhteydessä kesäyliopiston infosta. Yleisötunnukset toimivat kaikkialla luentosaleissa,
käytävillä ja ravintolasalissa.
Näyttelyosastolla työskentelevien ilmoittautuminen ITK-konferenssiin
Näyttelyosastolla työskentelevien nimet ilmoitetaan sähköpostitse itk@mandat.fi viimeistään 6.4.2018 mennessä nimineulojen painamista varten. Näyttelyosastolla työskentelevät
eivät maksa osallistumismaksua.
Konferenssiluennoille osallistuminen.
Kaikki yli 2 m2 kokoiset näyttelypaikat oikeuttavat yhden henkilön osallistumaan ITK-konferenssin luennoille maksutta. Ilmoittautuminen tapahtuu verkkosivulla www.itk.fi konferenssin ilmoittautumisaikana nimikkeelle ”Näytteilleasettaja”.

Laskutusosoite.
Jos laskutusosoitteessanne on tapahtunut muutoksia, tai haluatte muuttaa näyttelypaikkalaskunne e-laskuksi, pyydämme Teitä ystävällisesti ilmoittamaan oikean laskutusosoitteen
meille mahdollisimman pian.
Kutsuttavat asiakkaat. Näytteilleasettajat voivat vapaasti kutsua asiakkaitaan tutustumaan näyttelyyn. Kutsumisen helpottamiseksi olemme painaneet A6-kokoisia kutsukortteja. Voitte leikata kutsukortit ja täyttää/leimata valmiiksi ennen asiakkaille antamista. Kutsukortteja voitte vapaasti kopioida lisää.
Muuta huomioitavaa. Suosittelemme, ettei näyttelyosastoille jätetä yön ajaksi mitään arvokasta pikkutavaraa, vaikka vartiointi onkin yön ajaksi järjestetty. Järjestäjien puolesta ei
ole vakuutuksia.
Oikein hyvää ja menestyksellistä ITK-konferenssia Teille kaikille Kylpylähotelli Aulangon tiloissa.
Lisätietoja näyttelystä ja muut yhteydenotot: Jorma Saarinen, puh. 0400-481250, email
itk@mandat.fi, www.itk-nayttely.fi. ITK-konferenssin johtaja: Jarmo Viteli, email:
jarmo.viteli@uta.fi.

WLAN-tunnukset:
Huom! Näytteilleasettajille tarkoitettua tunnusta ei jaeta yleisölle. Siten turvataan näytteilleasettajien tarvitseman oman tietoliikenteen kapasiteetti.

NÄYTTEILLEASETTAJILLE:
Tukiaseman nimi: ITKNayttely2018, salasana: esittelija2018

YLEISÖLLE TARKOITETTU VAPAA WLAN-VERKKO:
Tukiaseman nimi: ITK2018, salasana: itkaulanko2018

