OSASTOTIETOJEN JA OSASTOLLE TULEVIEN
KUMPPANEIDEN ILMOITTAMINEN
• Rekisteröi messutietosi tästä
• Lomakkeeseen syötetään lyhyt kuvaus osastosta
kotisivuja ja messuopasta varten
OSASTOJEN BAGDET / KULKULUVAT
• Näyttelyosastoille annetaan kulkulupia osaston koon
mukaan seuraavasti
o
4 m² osasto > 2 kpl
o
6 m² osasto > 3 kpl
o
8 m² osasto > 4 kpl
o
10 m² osasto > 5 kpl
o
12 m² osasto > 6 kpl
o
suuremmat osastot > 10 kpl
• Bagdet kirjoitetaan osaston nimellä (ei henkilöiden)
• Mikäli henkilökunta vaihtuu, siirretään badget
edustajalta toiselle
• Badget jaetaan rakennusaikana näyttelyinfossa S-ovella
tai messujen avauduttua pääaulan tapahtumainfossa
NÄYTTELYTILAUKSET
• Kaluste-, sähkö- ym. tilaukset on tehtävä 30.11.
mennessä täällä
• Huom! Korotettu hinta 23.11. jälkeen tehdyistä tilauksista
MAJOITUS
• Varaa huoneesi Courtyard Tampere City hotelliin tästä
• Huonehinnat: 89 € / yhden hengen huone, 104 € /
kahden hengen huone, sisältäen aamiaisen
Huoneet varattavissa erikoishintaan 5.11.2021 asti tai niin
kauan kuin huoneita riittää
SAAPUMINEN TAMPERE-TALOON JA PYSÄKÖINTI
• Tampere-talo (Yliopistonkatu 55) sijaitsee 5 min
kävelymatkan päässä rautatie- ja linja-autoasemilta
• Sorsapuistosalin lastausovelle voi pysäköidä lyhytaikaista
purkua varten. Tämän jälkeen auto tulee välittömästi
siirtää
• Tampere-talon ulkopysäköintialue, P-Sairaalankatu
sijaitsee Kalevantien toisella puolella
• Lähimmät parkkitalot ovat P-Tulli, P-Tullintori ja PHämppi
• Lisätietoa tästä
SISÄÄNKÄYNTI
• Näytteilleasettajat saapuvat sisään Tampere-taloon
takapihan S-ovesta tai pääovesta (takapihan osoite
Viinikankatu 2, pääsy myös Yliopistonkadulta Marriothotellin alittavasta ulkotunnelista)
• Nimikyltit jaetaan rakennusaikana S-oven luona ja
tapahtuman ollessa käynnissä pääaulan
tapahtumainfossa
VAATESÄILYTYS
• Näytteilleasettajille on maksuton vaatesäilytys
päänaulakoilla
ESIINTYJÄ-/NÄYTTEILLEASETTAJALOUNGE / RAVINTOLA
Henkilökuntakanttiini, 2. krs (käynti Ravintola Fuugan
kautta)
• Lounas noutopöydästä hintaan 10 €, keittolounas 7€
• Noutopöytä sis. salaatit ja leivän, pääruuan (ml.
kasvisvaihtoehto), kahvin/teen

•
•

Aukioloajat la klo 08.30–19.00, su klo 08.30–17.00 (lounas
molempina päivinä klo 11-15)
Lounge on esiintyjien, näytteilleasettajien, tapahtumaavustajien sekä Tampere-talon henkilökunnan käytössä

LOUNASLIPPUJEN ENNAKKOTILAUKSET
• Lounaslippuja henkilökuntakanttiiniin voi varata
ennakkoon osoitteesta ravintola@tampere-talo.fi
• Liput noudetaan Kanttiinista paikan päällä
• Liput voi maksaa paikan päällä tai laskulla jälkikäteen
TAPAHTUMAINFO
• Tapahtumainfo sijaitsee Tampere-talon
sisääntuloaulassa
TAPAHTUMATILAT
Maestro
ohjelmasali
Aamulehti-sali ohjelmasali (Pieni sali)
Duetto 1
ohjelmasali
Duetto 2
ohjelmasali
Riffi
ohjelmasali
Sopraano
ohjelmasali
Sonaatti 2
ohjelmasali
Sonaatti 1
ohjelmasali
Opus 3
Soturikissat-työpaja
Opus 2
pakohuone
Opus 1
non-stop lukutila
Sorsapuistosali näyttely/ ohjelmalava
Puistolämpiö 1 näyttely
Puistolämpiö 2 näyttely
Duetto-lämpiö näyttely
Storytel-studio Talvipuutarha
Aulaklubi
Pääaula

Käynti
3.krs
2.krs
2.krs
2.krs
2.krs
2.krs
0.krs
0.krs
2.krs
2.krs
2.krs
1.krs
1.krs
2.krs
2.krs
1.krs
1.krs

TUPAKOINTI
• Ei ole sallittua Tampere-talon sisätiloissa
TAPAHTUMAN MARKKINOINTI OMISSA KANAVISSA
• Muista markkinoida tapahtumaa omille verkostoille,
omissa sosiaalisen median kanavissa ja muissa sopivissa
yhteyksissä
• Kirjafestareilla on oma Facebook-sivu, Instagram-sivu,
Twitter-tili sekä kotisivut (www.kirjafestarit.fi)
• Tapahtuman logo ja bannerit ovat ladattavissa täältä
• Kysy lisämateriaalia markkinointiin ja ehdota
markkinointiyhteistyötä Marko Sormuselle osoitteeseen
marko.sormunen@7t.fi
MUKAAN AAMULEHDEN FESTARIOPPAASEEN?
• Festarioppaan mainoksella tavoitat niin messukävijät
kuin muutkin lehden tilaajat ja lukijat
• Mediakortti on toimitettu sähköpostitse. Tarvittaessa
saat mediakortin Marko Sormuselta
marko.sormunen@7t.fi

YHTEYSHENKILÖT TAMPERE-TALOSSA
Ohjelma
Näyttely
Yleiset asiat

Marko Sormunen, puh: 040 567 0988
Jyri Tervakangas, puh: 050 388 7143
Tuija Mäki-Laurila, puh: 050 388 7120

Tampere-talon puhelinvaihde 03 243 4111

Yliopistonkatu 55, 33100 Tampere
Y-tunnus 0706363-7

