
 

 

BÄSTA UTSTÄLLARE, 

 

Farmari-lantbruksutställningens förberedelser är nu i slutskedet. Det är ännu drygt två veckor 
kvar till utställningens början. Byggandet av själva utställningsområdet inleddes förra veckan 
med färdigställandet av husdjursavdelningen. Fredagen den 9.6. klockan 8 kan monter 
byggandet på utställningsområdet indelads! 

Närmare 600 utställare är med! En lista över utställare har publicerats på Farmaris hemsida på 
adressen http://farmari.net/nayttelyvieraille/naytteilleasettajat. På Farmaris hemsida hittar du 
mycket aktuell och nyttig information om utställningen; bl.a. matställen på utställningen, 
anvisningar och kartor över området. Det lönar sig att bekanta sig med sidorna! 

Nu hoppas vi bara att vädret är gynnsamt under utställningen och att det är många besökare i 
farten i Seinäjoki. 

Vi önskar er trevliga förberedelser inför Farmari! Se ses snart!   

 
Henri Honkala, utställningschef  Anu Portti, utställningssekreterare 
Tfn. 040 8277 100   Tfn. 043 826 8647 
henri.honkala@proagria.fi  anu.portti@proagria.fi  
farmari.myynti@proagria.fi   farmari.myynti@proagria.fi 

 
ps. Farmari-försäljningen har just nu mycket bråda tider och vi hinner inte besvara riktigt alla 
samtal. Bästa sättet att kontakta oss före Farmari är per e-post. Under själva utställningen inga 
utredningar per e-post. 

Tilläggsinformation om utställningen: www.farmari.net 
Utställningen Farmari 2017 ordnas av ProAgria Etelä-Pohjanmaa r.f. 

 

Här finns information:  
 

• KARTA ÖVER UTSTÄLLNINGSOMRÅDET OCH UTSTÄLLARE 

• ”VI ÄR MED” -LOGO 

• BETALNING AV UTSTÄLLNINGSPLATS 

• UTSTÄLLARKORT 

• DATAFÖRBINDELSER 

• UTSTÄLLARNAS PARKERING 

• UTSTÄLLNINGS – OCH FÄLTKONTOR 

• BYGGANDE OCH RIVNING AV AVDELNINGAR 

• LEVERANS AV PRODUKTER 

• LOSSNING OCH LASTNING AV MASKINER 
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• TRÄVIRKE TILL AVDELNINGEN FÖR DEMONSTRATIONER 

• STÄDNING AV AVDELNINGEN 

• MAT- OCH KAFFEBILJETTER 

• DU KOMMER VÄL IHÅG: 
o AVDELNINGSBYGGNADERNA OCH MÖBLER/INREDNING 
o TEKNISKA BESTÄLLNINGAR 
o TILLRÄCKLIG MÄNGD UTSTÄLLNINGSKORT 
o KUNDINBJUDNINGAR 
o KAFFE- OCH MATBILJETTER 
o INKVARTERINGSBOKNINGAR 

• PROGRAM FÖR UTSTÄLLNINGSDAGARNAS KVÄLLAR 
 
 
 

UTSTÄLLNINGSOMRÅDETS KARTA OCH LISTA ÖVER UTSTÄLLARE 

Karta över Farmari-områdets avdelningar finns nu på Farmaris hemsida: 
http://farmari.net/content/aluekartta-1. Kartan finns som PDF-fil i nedre kanten på ifrågavarande sida.  

På Farmaris hemsida har också publicerats en lista över utställare, där det också finns 
avdelningsnummer: http://farmari.net/nayttelyvieraille/naytteilleasettajat  
 
”OLEMME MUKANA” -LOGO 

Kom ihåg att berätta för dina kunder och samarbetspartners att du är med på Farmari. På Farmaris 
hemsida hittar du ”OLEMME MUKANA” -logon, som du kan använda i din marknadsföring: 
http://farmari.net/content/valmistaudu-nayttelyyn  Logon hittar du längst nere på sidan i olika format. 
 
BETALNING FÖR UTSTÄLLNINIGPLATSEN 

Utställningsplatsen måste vara betald innan du kommer till utställningen. Betalningen till alla 
avdelningsplatser kontrolleras innan utställningen. Till utställningsområdet slipper man inte om inte 
platsen är betald. Avdelningsplatsen och tekniska beställningar kan i nödfall betalas med bankkort i 
utställningskontoret.  

I enlighet med utställningsvillkoren uppbärs vid annullering av avdelningsplats efter 12.5.2017 50% av 
priset. 
 
UTSTÄLLARKORT 

Utställarkort som ingår in priset för utställningen samt övriga avgiftsbelagda kort som beställts kan 
avhämtas under utställningens byggnadsskede från utställningskontoret, som finns i Seinäjoki 
Areena. Utställningskontoret öppnar fredagen den 9.6 klockan 8.00. 

Utställarkorten kan även skickas på förhand per post, men då skall det finnas motiverade skäl till det. 
Kontakta farmari.myynti@proagria.fi  och meddela företagets eller organisationens namn samt 
leveransadressen. Skriv ” postning av utställningskort” som rubrik till meddelandet. Vi levererar då 
Utställarkorten till den angivna adressen.  

Observera, utan utställarkort slipper du inte gratis in på området under utställningen. Det är på 
utställarens ansvar att se till att även de utställare som anländer under utställningen har ett 
utställarkort.  

Tisdag 13.6 slipper man in på området utan utställningskort, några särskilda byggarbetskort är heller 
inte i bruk.    
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DATA ANSLUTNINGAR  

De utställare som beställt dataanslutning kan hämta användarnamn från Seinäjoki Areenas 
utställningskontoret från och med fredagen 9.6   
 

UTSTÄLLARNAS PARKERINGPLATSER 

Parkeringsområden för utställare är belägen i omedelbar närhet av Farmari-området. Ni kommer med 
nästa infobrev att få kartor över parkeringsområdet.  

Parkering är för utställare gratis. Parkeringsbiljetter behövs och de kan hämtas vid behov från 
utställningskontoret.  
 
UTSTÄLLNINGS- OCH FÄLTKONTOR  

Utställnings- och fältkontoren öppnar i Seinäjoki Areena fredagen 9.6 kl. 8.00 
 
Utställnings- och fältkontoren är öppna enligt följande:  

Under byggandet:  Fre 9.6 kl.8.00-20.00 
          Må-Tis 12.-13.6 kl. 8.00-20.00 
 Under utställningen:   Ons-to 14-15.6 kl. 8.00-18.30 
   Fre 16.6 kl. 8.00-19.30 
   Lö 17.6 kl. 8.00-17.30 
 
Vänligen meddela oss så snart som möjligt, dock senast 6.6, om ni anser det nödvändigt att börja 
bygga er avdelning redan under veckoslutet den 10-11.6. Vi ordnar efter behov de tjänster som behövs 
från Utställnings- och fältkontoren. Utställnings- och fältkontoren är annars stängt under veckoslutet.  

Fältkontorets telefonnummer är: 040 526 4930/ fältchef Juha Laakso  
Utställningskontorets telefonnummer är: 043 826 8647/ utställningssekreterare Anu Portti  
 
BYGGANDE OCH RIVNING AV AVDELNINGARNA 

Du kommer väl ihåg ett avdelningsbokningen inte innehåller konstruktioner (förutom hantverks-
avdelningen). Om du ännu inte har beställt de konstruktioner eller möbler som du behöver från 
mässbyggare Maiseri, ta genast kontakt med: Jari Isohella tel. 0400 680 866 

 
Byggnads- och rivningstidtabell:  

Avdelningar inomhus i Seinäjoki Areena  
Byggandet börjar fre 9.6 kl. 8.00. Byggandet slutar ti 13.6 kl. 21.00 (Bilar skall vara borta 
från Areena redan kl. 18.00). Rivningen börjar lö 17.6 kl. 17.00. Rivningen slutar må 19.6 
kl. 14.00  

Maskinavdelningen, skogs- och energiavdelningen, husdjursavdelningen, 
husdjursteknologi och övriga avdelningar utomhus 
Byggandet börjar fredagen 9.6 kl. 8.00. Tunga föremål till avdelningen senast må 12.6. 
Byggandet slutar ti 13.6 kl. 21.00. Rivningen börjar lö 17.6 kl. 17.00. Rivningen slutar må 
19.6 kl. 14.00.  

Farmari torg  
Byggandet börjar må 12.6 kl. 8.00. Byggandet slutar ti 13.6 kl. 21.00. Rivningen börjar lö 
17.6 kl. 17.00. Rivningen slutar må 19.6 kl. 14.00 

 
 
 



TRANSPORT AV MATERIAL 

Om material till avdelningarna skickas på förhand, be om adressuppgifter av utställningssekreterare 
anu.portti@proagria.fi  
 
LASTNING OCH LOSSNING AV MASKINLASS 

Utställare har den 9.-19.6 en lastningsramp till sitt förfogande. Rampen finns på is-sportcenters 
parkeringsplats. Transportsträckan till maskinavdelningen är därifrån kort. Utställare kan använda den 
i den tur de anländer dit, utan tidsbokning.  

Kivimäki Matti, tel. 0500 669 644 och Kivimäki Lauri, tel. 050 346 6991  
o Sköter med traktor om transporten mellan lastningsrampen och avdelningarna.  

 
Under byggandet och rivandet av avdelningarna erbjuds tjänster i lastning och lossning: 

Esa Rintamäki Oy, tel. 0500 360 858  
o Har lastare och truckar till sitt förfogande.  

Nosto- och kuljetuspalvelu Oy Pekka Rintamäki, tel. 0400 263 100 
o Har kranbil med 60 tm lyftkapacitet   

 
Ni kommer själva överens om tjänster och faktureringen med leverantören. Farmari står inte för dessa 
tjänster. 
 
TRÄMATERIAL TILL AVDELNINGAR 

Kärki Klapi anvarar för träunderhållet på Farmari. Kärki Klapi har bred erfarenhet av utställningar. Kirsi 
Kärki tel. 0400 883 963 eller kirsi.karki@netikka.fi 
 
STÄDING AV AVDELNINGARNA 

Varje utställare ansvarar för städningen och avfallet på sin egen avdelning. Allt avfall skall föras till 
avfallskärlen. Du kan även boka städning av din avdelning via SOL-Städtjänst, Kati Mäkelä, tel. 0400 
787 410 eller kati.makela@sol.fi  
 
MAT- OCH KAFFEBILJETTER 

Fazer står för Farmari 2017 Restaurang- och Cafétjänster. 
Mat- och kaffebiljetter kan beställas från: https://www.fazer.fi/ruokajakahviliput 
 
DU HAR VÄL KOMMIT IHÅG: 

• Avdelningens konstruktioner och möbler?  
Avdelningsbokningen innehåller inte konstruktioner (förutom hantverksavdelningen). Om du 
ännu inte har beställt de eller möbler som du behöver från mässobyggare Maiser, ta genast 
kontakt med: Jari Isohella tel. 0400 680 866 

 

• Tekniska beställningar, alltså el-, vatten och internetanslutningar som behövs till avdelningen; 
Beställningar via farmari.myynti@proagria.fi 
 

• Tillräckligt med utställningskort?  
I platsbokningen ingår ett visst antal utställningskort (dvs. ett utställarkort per påbörjat 200€ 
platshyra med moms 0%) Tilläggskort 12e/st (+alv), beställningar farmari.myynti@proagria.fi 
 

• Kaffe- och matbiljetter? 
Kaffe-och matbiljetter beställs från Fazer, meddelande rubrik MAT- OCH KAFFEBILJETTER 
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• Övernattningsbokningar?  
Etelä-Pohjanmaan Matkailu sköter det som angår boendet www.epmatkailu.fi tel. 06 4209 025 
eller kokous.palvelut@epmatkailu.fi  
 

PROGRAM PÅ KVÄLLARNA UNDER UTSTÄLLNINGEN 

Under Farmari erbjuds underhållning också i forma av sommarteater. Seinäjoki stadsteaters 
sommarkomedi Myymälävarkaan käsikirja förevisas varje kväll under Farmari på teaterterassen i 
Mallaskosken Panimoravintola. Där finns också en delikat ungspotatis buffé. Mallaskoskis ölbryggeri 
tillverkar en egen Rosvo-drink till föreställningen. Gör gärna ett besök som avslutning på 
utställningsdagen och tipsa även till era kunder. Tilläggsinformation om sommarteater: 
http://seinajoenkaupunginteatteri.fi/ohjelmisto/myymalavarkaan-kasikirja/ 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.epmatkailu.fi/
mailto:kokous.palvelut@epmatkailu.fi
http://seinajoenkaupunginteatteri.fi/ohjelmisto/myymalavarkaan-kasikirja/

