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Kutsu
Hyvä näytteilleasettaja ja yhteistyökumppani!
Kutsumme Teidät Suomen Hautaustoimistojen Liitto ry:n
liittokokouspäiville 11.9.-12.9.2020
näytteilleasettajaksi hautausalan näyttelyyn, jossa hautaustoimistoilla on
mahdollisuus tutustua hautausalan tuotteisiin ja palveluihin.
Suomen Hautaustoimistojen Liitto ry:n 78. liittokokous ja liittokokousnäyttely järjestetään
Vanajanlinnassa, Hotelli Vanajanlinna, Vanajanlinnantie 485, 13330 HARVIALA p.03 6102 205
____________________________________________________________________________
Tarjoamme teille mahdollisuutta osallistua näyttelyyn näytteilleasettajana ja näkyvyyttä yritykselle
ilmoituksella liittokokouksen käsiohjelmassa.
Näyttely on vapaa kaikille Suomen Hautaustoimistojen Liitto ry:n jäsenille.
Voitte kutsua myös muita asiakkaitanne tutustumaan näyttelyyn lauantaina 12.9.2020 klo 9.00-15.00
Asiakkaidenne tulee ilmoittautua näyttelyyn https://www.lyyti.in/naytteilleasettajatshl2020

Tarkemmat ohjeet ilmoittautumiseen ja tiedot näyttelystä sekä liittokokouksen ohjelmasta
ja aikataulusta löydätte ohesta.
____________________________________________________________________________

Toivomme tapaavamme teidät syksyllä Vanajanlinnassa!
Tervetuloa mukaan!
Yhteistyöterveisin
Kyllikki Forsius
Puheenjohtaja
Suomen Hautaustoimistojen Liitto ry
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NÄYTTELY
Näyttelyajat:

11.9.2020 klo 15.00-18.00 (näyttelyn avaustilaisuus klo 14.30)
12.9.2020 klo 9.00-17.00 (näyttely on avoinna myös näytteilleasettajien
kutsuvieraille klo 15.00 saakka)

Näyttelytila:

Näyttelytilaa on n. 360m2. Otamme mahdollisuuksien mukaan huomioon
osastonne muotoa koskevat toivomuksenne.
Lopulliset näyttelyosastot voimme määritellä vasta sen jälkeen, kun kaikki
näytteilleasettajat ovat ilmoittautuneet. Osaston lopullista sijaintia voi
tiedustella aikaisintaan maanantaina 17.8.2020.

Osastojen hinnat:

Osaston minimikoko on 4m2. Hinnat ovat koko näyttelyn ajalta.
Minimi osasto
Lisäneliö
Autopaikka / 1. auto
Autopaikka / 2. auto ->

Näyttelyn rakentaminen:

320,00 euroa
40,00 euroa
450,00 euroa
200,00 euroa/auto

Näyttelyosaston tulee olla valmis perjantaina 11.9.2020 klo 14.00.
Rakentamisaikaa näyttelylle on varattu seuraavasti:
torstai 11.9.2020 klo 18.00-24.00
HUOM! Klo 22.00 jälkeen ei osastojen rakentamisesta saa lähteä ääntä.
perjantai 11.9.2020 klo 8.00-14.00
Näyttelyosastojen purku sunnuntaina 13.9.2020 klo 7.00-12.00. Osaston
purku on tarvittaessa mahdollista myös lauantaina 12.9.2020 klo 17.0018.30.

Hautausautot:

Hautausautoille on varattu tilaa näyttelytilan edestä. Näyttelytilasta aukeaa
hieno järvimaisema aivan autojen takana, tätä kannattaa hyödyntää osaston
pystyttämisessä.

Näyttelyosaston varaus:

Näyttelypaikkavaraukset tulee tehdä keskiviikkoon 12.8.2020 klo 16.00
mennessä https://www.lyyti.in/naytteilleasettajatshl2020
tai Ville-Pekka Jokela vpj@hautaus.info, 040 522 0552

Paras näyttelyosasto:

Paras näyttelyosasto palkitaan. Palkinnon saa näyttelyssä kävijöiden
suosikki. Palkitseminen sekä näytteilleasettajien arvonnat näyttelytiloissa
lauantaina 12.9.2020 klo 16.30.
Toivomme kaikkien näytteilleasettajien olevan paikalla näyttelyn
loppuun asti. Näyttely suljetaan klo 17.00.
Järjestämällä toimintaa ja ilmettä osastollesi saat kiinnostuneet vierailijat
viihtymään siellä.
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KÄSIOHJELMA
Liittokokouksen käsiohjelma on A5-kokoinen julkaisu, joka lähetetään ennen liittokokousta kaikille
Suomen Hautaustoimistojen Liitto ry:n jäsenliikkeille sekä näytteilleasettajille.
Käsiohjelma sisältää:
• liittokokouspäivien ohjelman
• näytteilleasettajien ilmoitukset
• näytteilleasettajaluettelon
• sekä muuta tärkeää tietoa osallistujille
Hinnat:
Koko

Hinta

Mitat (kork. x lev.)

Suunta

takakansi

850,00

210 mm x 145 mm

pysty

1/1 sivu

750,00

195 mm x 130 mm

pysty

1/2 sivua

450,00

95 mm x 130 mm

vaaka

1/4 sivua

270,00

95 mm x 60 mm

pysty

1/8 sivua

150,00

45 mm x 60 mm

vaaka

Ilmoitusvaraukset:

Aineiston toimitus:

Ilmoitustilavaraukset tulee tehdä keskiviikkoon 12.8.2020 mennessä
mennessä https://www.lyyti.in/naytteilleasettajatshl2020
tai Ville-Pekka Jokela vpj@hautaus.info, 040 522 0552
Ilmoitusaineistot tulee toimittaa liittoon keskiviikkoon 12.8.2020 mennessä
PDF-muodossa. Avustamme tarvittaessa aineiston valmistamisessa.

MAJOITTUMINEN
Liitto on varannut Hotelli Vanajanlinnasta kiintiön huoneita.
Majoitus ja aamiainen
Majoitus varataan itse suoraan hotellilta osoitteessa www.vanajanlinna.fi
etusivulla olevasta varauslaatikoista tilaisuuden omalla kampanjakoodilla
SHL2020
tai p. 0300 870577 email vanajanlinna@vanajanlinna.fi
Liitteenä on majoituksen varausohje.
HUOM! Huonekiintiö vapautuu 14.8.2020, varaathan majoituksesi ennen
sitä!
Majoitushinnat:
140 € / Päälinnan sekä Ratsulan alueiden huone / yö
210 € / saunallinen Club Suite / yö
280 € / 2 makuuhuoneen huoneisto / yö
380 € / saunallinen 2 makuuhuoneen Grand Suite / yö
380 € / saunallinen 2 makuuhuoneen Villas-huoneisto / yö
420 € / 3 makuuhuoneen huoneisto / yö
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OHEISOHJELMAT
Toivotamme näytteilleasettajat tervetulleiksi liittokokouksen oheistapahtumiin. Kaikkiin tapahtumiin
ja kilpailuihin ilmoittaudutaan Lyyti-järjestelmän kautta osoitteessa
www.lyyti.in/liittokokousSHL2020, 12.8.2020 mennessä.

Perjantain illanvietto, The Addams Family
Perinteinen perjantain rennompi illanvietto 11.9.2020 klo 19.00-02.00.
Osallistumismaksu illanviettoon on 85,00€/hlö.
Illanvieton teema on The Addams Family partytime.
Illan aikana järjestetään huutokauppa, josta oheisessa liitteessä lisätietoja.
Lauantai-illan illallinen
Juhlaillallinen ruokajuomineen sekä tanssia livemusiikin tahdissa
1a 12.9.2020 klo 19.00 ->.
Illalliskortin hinta on 110,00€/hlö.
Illallisen pukukoodi on tumma puku.
Lounas
Lounaan hinta on mahdollista varata ilmoittautumisen yhteydessä to, pe, la
(28,00€/hlö). Lounas on varattava etukäteen, sitä ei voi ostaa enää paikan
päältä.

Golfkilpailu, Linna Golf, Hämeenlinna
Torstaina 10.9.2020 klo 12.00, ilmoittautumiset Lyytin kautta.
Osallistumismaksu 95,00€/hlö, maksetaan paikan päällä.
Lisätietoja: Petri Forsius p. 0500 536 775 tai petri.forsius@hautaus.fi

Keilakilpailu, Hämeenlinnan keilahalli, Keilakatu 2
Perjantaina 11.9.2020 klo 9.30, ilmoittautumiset Lyytin kautta.
Osallistumismaksu määräytyy osallistujien määrän mukaan ja se maksetaan
paikan päällä. Lisätietoja: Tanja Runola p. 044 0702 101 tai
tanja.runola@siivosenkukkapirtti.fi

Kaikki ilmoittautumiset osoitteessa: www.lyyti.in/liittokokousSHL2020, kiitos!

