
 

Ison messupisteen tiedot ja aineisto-ohjeet  
Aineistot mahd. pian mutta viimeistään 28.10.2022 mennessä s-postilla riitta.sauren@globex.fi 

 
Iso messupiste sisältää: 
 
Kuvapaikka organisaation nimelle ja logolle tiskiin (linkki kotisivulle)  

• png- tai svg-tiedosto, leveys vähintään 800 px, ilman pohjaväriä tai raameja (läpinäkyvä)  
 
Kuvapaikka taustaseinälle (valmis aineisto näytteilleasettajalta) 

• Jpg- tai png-tiedosto, koko 1200 x 1312 px, max 400kt  
 
Osaston seinän ja painikkeiden väritys (värikartasta)  

Anonyymi esittelijä tiskin taakse (voi jättää myös pois)  

Kuva valmiista osastosta hyväksyttäväksi näytteilleasettajalle 

”Olemme mukana” -kuvabannerit somekanaviin ja verkkosivuille  

Messupisteen vierailijalista; mikäli vierailija on antanut luvan tietojen luovutukseen (muut lukuna) 

 

 

Messupisteen painikkeet valikkopaneelissa 

TIETOA: Organisaation esittelyteksti (max. 300 merkkiä)  

AVAA KOTISIVUT: Linkki näytteilleasettajan kotisivuille tai videoon (1 linkki)  

YHTEYSTIEDOT: Organisaation yhteystiedot  

ESITTEET: Esitteet (max. 5 kpl)  
• valmis pdf-tiedosto. Aineiston koko max 10 Mt/pdf  
• Mikäli tiedostot ovat suurempia, voit käyttää tiedoston pakkaamiseen esimerkiksi pdf-

pakkausohjelmaa osoitteessa  https://tools.pdf24.org/fi/compress-pdf 
 
MESSUTARJOUKSET: Katso messutarjoukset; linkki näytteilleasettajan tarjoussivulle  

mailto:riitta.sauren@globex.fi
https://tools.pdf24.org/fi/compress-pdf


 
LIVE-CHAT: Kävijät voivat chattailla anonyymisti ja näytteilleasettajana voitte ottaa chat yhteyden 
kävijälistalla olevien kanssa.  (Päivystys vain 22.-23.11.2022)  
 
YHTEYDENOTTOPYYNTÖ: Vastaanottajan s-postiosoite. Vierailija jättää yhteydenottopyynnön. 

 
SOMESYMBOLIT: Painikkeiden alla näkyvät linkit organisaation some-kanaviin esim. Facebook, 
Instagram, Twitter, Linkedln 
  
 

 Tilattavat maksulliset lisävaihtoehdot 
 
Videotapaaminen 100,00 

• Automatisoitu videohuonepalvelu. Sekä osaston edustaja että osaston vierailija voivat aloittaa 
videotapaamiseen yhden linkin kautta. 

 
Videot 3 kpl linkkejä 50,00 

• taustaseinään tai videot -painikkeeseen  

•  Linkki näytteilleasettajan YouTube kanavaan tai Vimeo-linkki 
 
Arvontapainike 50,00  

• Vaihtoehto 1. virtuaalialusta arpoo.  
• Vaihtoehto 2. näette itse arvontaan osallistuneet ja päätätte, kuka/ketkä palkitaan.  

Tekstissä pitäisi mainita mm. mitä ja milloin arvotaan. 
 

Kilpailupainike (painike voidaan nimetä uudelleen) 50,00 

• Rakenna kilpailu omille sivuillesi 

• Linkki kilpailuun 
 
Oman henkilökunnan kuvat osaston tiskin taakse 150,00  

• png- tai jpg-tiedosto. Kokovartalokuva tai vähintään lantiosta ylöspäin. Mielellään valmiiksi 
rajattuna. Muussa tapauksessa kuvaan yksivärinen vaalea tausta.  
 

Laajennettu kävijäraportti 200,00  

• Kaikki tapahtumaan rekisteröityneet kävijät sekä toiminnot osastolla (mikäli kävijä on antanut 
luvan tietojen luovutukseen, muutoin lukuna) 

  
Itse tuotettu design-osasto, tuntihinnoittelu 80,00/h  
(kysy lisää riitta.sauren@globex.fi ) 
 
Hintoihin lisätään alv. 24% 
 
 

Yhteystiedot: Globex Oy / Riitta Saurén, puh. 050 5771648, riitta.sauren@globex.fi 
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