
 

 

 
 

LVI-PÄIVÄT 26. - 27.10.2017 
Scandic Rosendahl, Tampere 

 
 

NÄYTTEILLEASETTAJATIEDOT  
 
Näyttelypaikat (kuva osaston malliratkaisusta sivuilla 2) 
Paikka     Mitat     Hinta (alv 0 %)  
2 m2     2 x 1 m x 2,5 m (l, s, k)      990 €  
4 m2     2 x 2 m x 2,5 m (l, s, k)   1.250 €  
 

(Talotekniikkateollisuus ry:n jäsenyrityksille myönnetään 15 % alennus näyttelypaikan hinnasta) 
 
 
Näyttelypaikkavuokraan sisältyvät  
 
Seinärakenteet, otsalauta logolla ja perusvalais-
tus (2 kpl valaisimia) sekä sähköpistoke ja  
mahdollisuus internetyhteyteen.  
 
Lisävarusteet mahdollisia, mutta eivät mukana 
em. hinnoissa (pöytä, esiteteline ym.). Luettelo 
erikseen tilattavista lisävarusteista lähetetään 
ilmoittautuneille myöhemmin. 
 
Paikanvuokraan sisältyy yhden henkilön 
osallistuminen päivien ohjelmaan mukaan 
lukien ruokailut ja iltaohjelma. Lisäosallistujat 
295 € (+ alv 24 %) ilmoittautumislinkin kautta: 
https://goo.gl/forms/WwE8V3KrmJNgKKzq2 
 
Näyttely on avoinna torstaina 26.10. klo 8.30 - 
18.00. Cocktail-tilaisuus näyttelytilassa  
seminaariohjelman jälkeen. 
 
Näyttelyosastojen rakentamis- ja purkuaikataulu  
lähetetään näytteilleasettajille myöhemmin. 
 
Ilmoittautumisen yhteydessä annetaan tiedot 
myös näytteilleasettajaluetteloon. 
 
Ilmoittautuminen 
Ilmoittautuminen näytteilleasettajaksi oheisella  
lomakkeella: kirsi.sorri@teknologiateollisuus.fi 
tai postitse:  
Talotekniikkateollisuus ry, Kirsi Sorri,  
Eteläranta 10, 00130 Helsinki  
 

 
Peruutukset 
 
Peruutuksen voi tehdä kustannuksitta 15.9.2017 
saakka. Viimeistään 9.10.2017 tehtävistä peruu-
tuksista peritään 50 % maksu, sen jälkeen  
tapahtuvista peruutuksista täysi maksu. 
 
Majoitus 
 
119 € yhden hengen huone / vrk 
129 € kahden hengen huone / vrk 
 
Majoitusvaraukset tunnuksella BLVI251017:  
puh. (03) 244 1111  
rosendahl@scandichotels.com  
www.scandichotels.fi. 
 
Kiintiö on voimassa 10.10.2017 saakka 
(tämän jälkeen varaamattomat huoneet vapautu-
vat automaattisesti hotellin myyntiin eikä tarjous-
hinta ole enää voimassa). 
 
Lisätiedot 
 
Näyttelytilaa koskevat tiedustelut: Ilkka Salo,  
040 847 9907 tai ilkka.salo@teknologiateollisuus.fi 
 
LVI-Päiviä koskevat tiedustelut:  
Jari Syrjälä, 050 352 5120 tai jari.syrjala@lvi-tu.fi 
 
 
Muutokset mahdollisia. 
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LVI-Päivät 2017 
Näyttelypaikan malliratkaisu 
 
 
ILMAN LISÄVARUSTEITA 
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