TARJOUS YHTEISOSASTO

Berliinissä pidettävässä terveysIT -alan näyttely DMEAssa vierailee hallintojohtajat, lääkärit ja vastaavat
hoitajat saksalaisista, itävaltalaisista ja sveitsiläisistä sairaaloista, klinikoista ja hoitolaitoksista. DMEAmessut tarjoavat laajan katsauksen alan teknologioihin. Näytteilleasettajat esittelevät terveys- ja
terveydenhoitoalan digitaalisia ratkaisuita. Vuonna 2022 näyttelyssä vieraili yli 11000 alan ammattilaista.
Vuoden 2022 tapahtumassa oli mukana yli 500 näytteilleasettajaa, joista 15 oli Suomesta. Seuraava
tapahtuma pidetään 25. – 27.4.2023.
Voit osallistua DMEA-messuille omalla osastolla (ilmoittautuminen osoitteessa www.dmea.de ->
exhibitors) tai Suomen yhteisosastolla. Suomen yhteisosasto tarjoaa erinomaiset lähtökohdat markkinan
tunnusteluun ja liidien hankkimiseen. Osastoa mainostetaan erikseen vierailijoille suunnatussa
markkinointimateriaalissa kuten hallikartoissa ja DMEA-newsletterissä.

Tarjoamme sinulle Finland -osastoa hintaan 6900 € + alv (DEADLINE 25.11.2022)
Hinta sisältää
- yhteisosaston pinta-alan,
- kuvan mukaiset rakenteet ja
yhteisvaraston
- 2 x näytteilleasettajapassin,
- sähköt, siivouksen ja wifin
- kahvin ja lounastarjoilun osallistujille
sekä
- messuja edeltävän briefing-tilaisuuden
Berliinissä,
- alanäytteilleasettajamaksun,
- osallistumisen DMEA gettogether tilaisuuteen ensimmäisen messupäivän
iltana,
- ilmainen vierailu kongressiosiossa,
- auma-maksun ja hallimaksun.
Tuomme osastolle tapahtuman vierailijaryhmiä
tutustumaan suomalaisten tarjontaan. Osaston
grafiikka suunnitellaan osallistujien tuotteiden ja
toiveiden mukaan.
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Osaston toteutumiseen tarvitsemme vähintään 4 ilmoittautumista viimeistään 25.11.2022. Rakenteita
päivitetään osaston muodon muuttuessa tai osallistujamäärän muuttuessa. Osaston toteuttaa Messuille
oy. Ilmoittautumalla sitoudun noudattamaan Messuille oy:n yleisiä sopimusehtoja.

Ystävällisin terveisin

Mikko Nummi
+358 50 3570112
Messuille Oy |
Messe Berlin GmbH:n edustaja Suomessa

www.messuille.fi

Tarjous on voimassa 25.11.2022 asti.
26.11.2022 ja myöhemmin ilmoittautuneille
hinta on 7400 € + alv. Kokonaissummasta
50 % erääntyy 15.1.2023 ja 40 % 15.3.2023
ja 10 % 24.4.2023. Voit vahvistaa tarjouksen
täyttämällä ilmoittautumistiedot ja
lähettämällä lomakkeen allekirjoitettuna
takaisin mikko.nummi@messuille.fi.
Mikäli tapahtuma perutaan epidemian tai
luonnonkatastrofin vuoksi siirrämme
sopimuksen sellaisenaan toteutettavaksi
seuraavassa DMEA -tapahtumassa.
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Vahvistan tarjouksen yllä olevan mukaisesti.
Allekirjoittamalla asiakas hyväksyy Messuille Oy:n yleiset sopimusehdot.

Yrityksen virallinen nimi:

Yrityksen markkinointinimi katalogiin:
Osoite:

Laskutusosoite, jos muu kuin yllä:

Toimitusjohtaja:

Y-tunnus:

Puhelin:

Internet-sivut:

Yhteyshenkilö/t:

yhteyshenkilön sähköposti:

Matkapuhelin:

Huomiot asiakkaalta:

Päiväys, allekirjoitus, titteli ja nimenselvennys:

Ilmoittautumislomake palautetaan joko sähköisesti mikko.nummi@messuille.fi tai postitse.
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