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Bästa utställare,
Via Nordica 2008–kongressen i Helsingfors börjar närma sig och vi vill ge lite information till er alla
utställare inför utställningen under kongressen.
Utställningens tidtabell
Utställningens uppmontering sker under lördag 7.6 och söndag 8.6 mellan kl. 07.00 och kl. 22.00.
Nermonteringen sker under onsdag 11.6 mellan kl. 17.00 och kl. 24.00.
Utställningen öppnas officiellt måndag 9.6 kl. 09.30, men utställningsområdet bör vara färdigställt
under söndagen. Utställningen är öppen på måndag från kl. 09.30 till kl. 17.30, på tisdag från kl.
08.00 till kl. 17.30, och på onsdag från kl. 08.00 till kl. 17.00.
Anmälningsavgifter
Utställarnas anmälningsavgift är 90 EUR/person, som inkluderar inträde till utställningsområdet och
kaffe och lunch under kongressen. Vi ber er skicka en lista på era utställare under vårvintern 2008,
men senast den 31.3.2008. Namnförändringar kan ni göra ända till den 31.5.2008. Vi skickar en
faktura på det antal utställare som ni anmäler. Dessa får en namnlapp, som de behöver för inträde
till utställningen och för kaffe och luncher.
Ifall någon av era utställare vill delta i kongressens program, bör de anmäla sig via onlineblanketten som vanliga deltagare. Hotellbokningen sker då i samband med online-registreringen.
Observera att dessa personer inte skall antecknas på listan över utställare.
Vi skickar den andra fakturan för er utställningsreservation i januari-februari 2008.
Logi
Ifall ni behöver hotellrum för utställare, som inte deltar i kongressens vetenskapliga program, ber vi
er sända en förfrågan per e-post till kongressekretariatet, där ni meddelar vilket hotell ni vill boka,
hur många rum ni behöver, samt ankomst- och avresedatum. Hotellsortimentet finner ni på vår
hemsida http://www.vianordica2008.fi.
Vi bokar era rum och skickar information om betalning och avbeställningsvillkor och är er kontakt till
hotellet.
Utställningsbiljetter för era gäster
Vänligen meddela även hur många biljetter ni behöver för eventuella gäster som ni vill bjuda till
utställningen. Biljetterna bytes i receptionen ut mot en namnbricka som berättigar till fritt inträde till
utställningsområdet, men inte till kongressens övriga program eller serveringar.
Fairnet service
Ifall ni behöver boka utställningsrekvisita, så kan ni göra det direkt via Mässcentrets egen
mässervice Fairnet, som öppnas i mitten av januari. Mässcentret sänder användarnamn och
lösenord per post till samtliga utställare, så att ni kan logga in på Fairnet www.finnexpo.fi.
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