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MEDIAKORTTI

KONEET KAIKISSA KOKOLUOKISSA!
MAANRAKENNUS • MAANSIIRTOAUTOT • LOUHINTA JA MURSKAUS • TALONRAKENNUS • 

KADUNRAKENNUS JA KUNNOSSAPITO • URHEILU- JA VIHERALUEIDEN HOITO • NOSTOLAITTEET •  
TEOLLISUUDEN LÄHIKULJETUKSET • KUNNALLISTEKNIIKAN KONEET • KAIVOSTEOLISUUDEN KONEET JA LAITTEET

TULE MUKAAN NÄYTTEILLEASETTAJAKSI

SE ON 
KONE!

www.maxpo.fi

Alan tärkein maanrakennus- ja ympöristönhoitokoneiden ammattitapahtuma 
Maxpo järjestetään seuraavan kerran Hyvinkään lentokentällä syyskuussa 2017.

Tule mukaan, varaa osastosi ja tapaa alan päättäjät ja koneiden loppukäyttäjät!

Järjestäjät: Rakennuskonealan Näyttely-yhdistys ry ja Messukeskus

Lisätietoja: myyntipäällikkö Nina Seitti, puh. 050 360 0141, nina.seitti@messukeskus.com
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Tutkittua tietoa edellisestä tapahtumasta (Maxpo 2015)



Tapahtuman osallistumisehdot
Nämä ehdot täydentävät Suomen Messut Osuuskunnan yleisiä osallistumisehtoja.
• Rekisteröintimaksu 370 € laskutetaan jokaiselta   
 näytteilleasettajalta ilmoittautumisen yhteydessä.
• Yhteisosastot: Osastolle tulevista muista yrityksistä laskutetaan  
 rekisteröintimaksu. Paikan varannut näytteilleasettaja vastaa  
 yhteisosastonsa osallistumismaksuista.
• Laskutuslisä on 20 €/lasku. Laskutuslisä peritään, jos yrityksen  
 yhteystietoja muutetaan tai yhteisosaston paikanvuokralasku  
 jaetaan useamman yrityksen kesken.

• Kaikkiin hintoihin lisätään voimassa oleva alv.
• Osallistuminen laskutetaan ennen näyttelyä, eräpäivä 16.6.2017.
• Teethän tilaukset ajoissa, sillä hinnat nousevat kuukautta ennen  
 tapahtumaa.

Lisätiedot tapahtuman myyntipäälliköltä tai www.maxpo.fi

Valmis osasto teltassa 
on edullinen ja vaivaton tapa osallistua Maxpoon. Voit täydentää 
valmiiksi rakennetun osaston toimivaksi kokonaisuudeksi kalusteilla 
ja yrityksesi ilmeen mukaisilla somisteilla.

Osaston hintaan sisältyy: 
• näyttelytila
•	 valkoiset	seinät	ja	otsalaudat	profiilirakenteesta
• otsalautateksti tai logo, kulmaosastoissa molemmilla sivuilla 
 (ei otsalaudattomissa osastoissa)
• perusvalaistus: monimetallivalaisin 1 kpl / otsalautametri  
 (kulmaosastoissa vain pidemmällä sivulla)
• pistorasia 16A 230 V (3,6 kW) ja sähkön kulutus
• osaston pystytys- ja purkutyö sekä alkusiivous

Huom! Voit tilata osastomaton erikseen hintaan 12 € / m2 
Muutokset ja lisäykset veloitetaan erikseen. 

NÄYTTELYTILAN HINNAT ULKONA
Osaston koko hinta / m2

ensimmäiset 9–300 m2 25 €

seuraavat 301 - 1000 m2 14 € 

seuraavat 1001 - 3000 m2 9 €

seuraavat 3001 - m2 6 €

OSASTON HINTA
Osaston koko hinta / m2

9 m2  - 73 € 

Näyttelytila ulkona
Voit vuokrata pelkkää näyttelytilaa ja täydentää  osastopaikkasi  
haluamillasi rakenteilla, kalusteilla ja tekniikalla. Meiltä voit tilata 
myös yksilöllisesti suunnitellun osaston. 

Ota yhteyttä: design@messukeskus.com

Valitse sinulle sopivin tapa osallistua messuille! 
Voit varata osastopaikan ulkona tai sisänäyttelytilassa  
ja tilata osaston varustelun erikseen, kätevä vaihtoehto on tilata valmis  
pakettiosasto sisänäyttelytilassa.

OSASTOHINNAT
JA TAPAHTUMAN OSALLISTUMISEHDOT

Näyttelytila teltassa
Voit vuokrata pelkkää näyttelytilaa ja täydentää  osastopaikkasi  
haluamillasi rakenteilla, kalusteilla ja tekniikalla. Meiltä voit tilata 
myös yksilöllisesti suunnitellun osaston. 

Ota yhteyttä: design@messukeskus.com

OSASTON HINTA
Osaston koko hinta / m2

9 - 10 m2  165 € 

12 - 24 m2  138 €

25 - 36 m2  126 €

40 - 50 m2  111 €

Varaa osastopaikkasi: www.emessukeskus.com 
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Kävijäprofiili: toimiala
Maarakennusurakointi  27 % 
Kuljetusala 16 % 
Kaupunkien ja kuntien tekninen toimiala 11 % 
Talonrakennus, muu teollisuus  9 %
Kone- ja varaosakauppa, huolto  5 %
Maanviljelys  5 %
Metsäteollisuus  4 % 
Ympäristönhoitoala  3 %
Kiinteistönhuolto  3 %
Muu 16 %

Kävijäprofiili: ammattiryhmä
Yrittäjä   30 % 
Työntekijä  28 %
Toimihenkilö  12 %  
Johto    11 %
Asiantuntija   6 %
Opiskelija    5 %
Muut    9 %

Tutkittua tietoa edellisestä tapahtumasta (Maxpo 2015)


