Yhdyskuntatekniikan näyttely 2017

YT yhdistää – löydä kumppani

Yhdyskuntatekniikka 2017 – alan ammattilaisten kohtaamispaikka
Yhdyskuntatekniikka-näyttelyiden kävijät (Kävijäkysely 2015):
•
•
•
•

tekevät hankintapäätökset yksin tai osallistuvat hankintapäätösten
tekemiseen
työskentelevät organisaatiossaan tyypillisesti toimihenkilöinä tai
ylemmän tai keskijohdon tehtävissä
vierailevat näyttelyssä pysyäkseen ajan tasalla, luomassa
asiakaskontakteja ja suunnittelemassa hankintoja
edustavat pääosin kuntia tai yksityisiä yrityksiä ja saapuvat
näyttelyyn ympäri Suomen

Yhdyskuntatekniikka 2017 -näyttelyyn
odotamme 5 000 kävijää ja runsasta
200 näytteilleasettajaa. YT17-paikan
vuokrat ovat samat, ulkopaikat jopa
halvempia kuin vuonna 2013, jolloin
näyttely järjestettiin Jyväskylässä
edellisen kerran.

Näyttely on osa 18. Yhdyskuntatekniikan viikkoa

Samaan aikaan näyttelyn kanssa järjestetään maksullisia koulutus- ja seminaaritilaisuuksia:
Tieyhdistys 100 vuotta -seminaari................................................................STY............................ ke 10.5.
Vesihuoltonuorten tapaaminen . ..................................................................VVY .......................... ke 10.5.
Vesihuolto 2017............................................................................................VVY............................ ke-to 10.-11.5.
Vesihuoltolaitosten asentajien ja työnjohdon koulutuspäivät ......................VVY .......................... ke-to 10.-11.5.
Jätelaitospäivät 2017...................................................................................JLY............................ ke-to 10.-11.5.
INFRA ry:n hallitus ja edustajisto..................................................................INFRA ry.................... to 11.5.
INFRA ry:n toiminnanjohtajien neuvottelupäivät..........................................INFRA ry.................... to 11.5.
Tieisännöitsijöiden neuvottelupäivä.............................................................STY............................ to 11.5.
Kuntatekniikan päivät...................................................................................SKTY......................... to-pe 11.-12.5.

YT-Foorumin lavalla näyttelyvieraille maksuttomia luentoja ja tietoiskuja kumpanakin päivänä!
Näyttelyllä vankka järjestötausta – järjestäjinä viisi alan keskeistä järjestöä
INFRA ry on maa- ja vesirakennusalan sekä asfaltti- ja
kiviainesalan yritysten etujärjestö.

Suomen kuntatekniikan yhdistys ry on kuntateknisellä
alalla vaativissa tehtävissä toimivien kuntatekniikan
ammattilaisten tiedonvaihtofoorumi.

Suomen Tieyhdistys ry tuo näyttelyyn teiden, katujen ja
liikenneolojen kehittämisen asiantuntemuksen.
Jätelaitosyhdistys ry ja jätelaitokset sidosryhmineen
edustavat kiertotalouden ja yhdyskuntajätehuollon
eturintamaa.

Suomen Vesilaitosyhdistys ry on vesihuoltolaitosten
toimialajärjestö, joka edistää niiden toimintaedellytyksiä.

Lue lisää: www.yhdyskuntatekniikka.fi

TUOTERYHMÄT
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Energiahuolto
Informaatiotekniikka
Jätehuolto
Katu-, tie- ja liikennetekniikka
Konekalusto
Mittaustekniikka ja laboratoriopalvelut
Satamat ja väylät
Työmaavarusteet
Urheilu- ja virkistysalueet
Vesihuoltotekniikka
Yhdyskuntasuunnittelu
Ympäristönsuojelu

Yhdyskuntatekniikan näyttely 2017
AIKA JA PAIKKA
10.–11.5.2017 Jyväskylän Paviljonki
Lutakonaukio 12, 40100 JYVÄSKYLÄ

NÄYTTELYN AUKIOLOAJAT

ke 10.5.2017 klo 9–19 | to 11.5.2017 klo 9–15
Kävijöille sisäänpääsy on maksuton, mutta edellyttää
ennakkorekisteröitymistä osoitteessa www.yhdyskuntatekniikka.fi tai rekisteröitymistä näyttelyn pääsisään
käynnillä.

Näyttelypaikkavaraukset:
näyttelypäällikkö Anna-Maija Hallikas                                  
puh. 044 553 5263.
anna-maija.hallikas@yhdyskuntatekniikka.fi
Osaston rakenteet, sähköt, kalustus ja siivous eivät
sisälly paikanvuokraan. Ne voi tilata Jyväskylän Messut Oy:n näyttelytekniikan kautta; tiedustelut Ari Barck,        
puh. 014 334 0041, ari.barck@jklmessut.fi.  

LASKUTUS

YT-Foorumin lavalla on päivittäin yleisöluentoja ja tietoiskuja. Näytteilleasettaja voi varata tietoiskuaikoja hintaan
150 €/15 min + alv. Varaukset 13.4.2017 mennessä osoitteessa www.yhdyskuntatekniikka.fi/näytteilleasettajille/
varaa_tietoiskuaika.  

Ilmoittautumisen yhteydessä laskutetaan rekisteröintimaksu ja paikanvuokra. Mikäli näytteilleasettaja haluaa
laskutuksen kahdessa erässä, tulee siitä ilmoittaa ilmoittautumisen yhteydessä. Tällöin ensimmäisessä erässä
laskutetaan rekisteröintimaksu ja 40 % paikanvuokrasta.
Loput 60 % paikanvuokrasta laskutetaan 3.4.2017 lähtien. Tapahtumaan osallistuminen edellyttää, että rekisteröintimaksu ja koko paikanvuokra on maksettu ennen
näyttelyä.
Jos näytteilleasettaja peruu ilmoittautumisen, ei rekisteröintimaksua palauteta. Mikäli ilmoittautuminen perutaan 13.4.2017 jälkeen, peruutusmaksuna peritään lisäksi
25 % paikanvuokrasta.

TYÖNÄYTÖKSET

ILMOITTAUTUMINEN

AVAJAISET
Ohjelmallinen avajaistilaisuus järjestetään keskiviikkona
10.5. klo 18.00. Kutsuvieras- ja asiakastilaisuus on osastoilla klo 19–21.

TIETOISKUT

Näytteilleasettajat voivat järjestää työnäytöksiä niille
erikseen varatulla alueella. Lisätietoja osoitteessa www.
yhdyskuntatekniikka.fi/näytteilleasettajille/työnäytökset.

REKISTERÖINTIMAKSU JA PAIKANVUOKRAT
Näyttelyalueiden varauskartat löytyvät osoitteesta  
www.yhdyskuntatekniikka.fi/näytteilleasettajille/              
näyttelyalueen_kartat.
•
•
•
•

Näytteilleasettajakohtainen rekisteröintimaksu:           
225 € + alv; 3.4.2017 lähtien 450 € + alv.
Sisätila: 105 €/m2 + alv. Kulmapaikkakorotus sisä
tilassa 10 %, ei koske yli 70 m2 osastoja. Sisäpaikan
koko vähintään 6 m2
Ulkotila: 50 €/m2 + alv. Ulkopaikan koko                      
vähintään 25 m2.
Hintoihin lisätään laskutushetkellä voimassa oleva alv.

Yhdyskuntatekniikka
Ratamestarinkatu 7 B
00520 HELSINKI
puh. 09 868 9010
yt@yhdyskuntatekniikka.fi
www.yhdyskuntatekniikka.fi

Jyväskylän Paviljonki
Lutakonaukio 12
40100 JYVÄSKYLÄ
Asiakaspalvelu:
puh. 014 334 0000
info@jklmessut.fi
www.jklpaviljonki.fi

Sitova ilmoittautuminen näytteilleasettajaksi osoitteessa
www.yhdyskuntatekniikka.fi/näytteilleasettajille/ilmoittaudu_näytteilleasettajaksi. Ilmoittautumisaika päättyy
13.4.2017.

HOTELLIVARAUKSET
Kiintiötunnuksen majoitusvarauksia varten ja ohjeen
varauksien tekemisestä saa ilmoittauduttuaan näytteille
asettajaksi.

