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HYVÄ NÄYTTEILLEASETTAJA 
 
 
Ilmoittautuminen Farmariin on käynnissä vielä vajaan kuukauden. Tässä vaiheessa voimme jo todeta, että 
tulossa on jälleen erittäin kattava maatalousnäyttely, sillä mukaan ilmoittautuneita yrityksiä on jo yli 300 
kappaletta. Tulemme näkemään erittäin kattavan läpileikkauksen alku- ja elintarviketuotannosta kaikkine 
lisäpalveluineen. 
 
Tässä uutiskirjeessä on tärkeää ja ajankohtaista tietoa näyttelyyn valmistautumisesta ja palveluiden 
tilaamisesta. 

 
 
Toivotamme mukavaa kevään odotusta ja valmistautumista Farmariin! 
 
 
Henri Honkala, näyttelypäällikkö Anu Portti, näyttelysihteeri 
puh. 040 8277 100  puh. 043 826 8647 
henri.honkala@proagria.fi  anu.portti@proagria.fi  
farmari.myynti@proagria.fi   farmari.myynti@proagria.fi 
 
 
 

Tässä tiedotteessa: 
 

 ILMOITTAUTUMISTIETOJEN TÄYDENTÄMINEN 

 ASIAKASKUTSUJEN TILAAMINEN 

 ESITTELIJÄKORTTIEN TILAAMINEN 

 RUOKA- JA KAHVILIPPUJEN TILAAMINEN 

 JÄÄTELÖLIPUKKEIDEN TILAAMINEN 

 LIIKELAHJATUOTTEET 

 OSASTORAKENTEIDEN TILAAMINEN 

 MAJOITUSVARAUKSET 

 PUUTAVARAN TILAAMINEN OSASTOLLE TYÖNÄYTÖKSIIN 
 
 
 
Lisätietoja näyttelystä: www.farmari.net 
 
Farmari 2017 näyttelyn järjestää ProAgria Etelä-Pohjanmaa ry. 
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ILMOITTAUTUMISTIETOJEN TÄYDENTÄMINEN 

Osalla näytteilleasettajaksi ilmoittautuneista on vielä puutteelliset tiedot ilmoittautumisjärjestelmässä. 

Tarkista ja täydennä tarvittaessa yrityksenne tiedot sekä näyttelyosastoon liittyvät valinnat ja toiveet. 

Muista täyttää myös painettavaan näyttelyluetteloon/www-sivustolle tulevat tiedot, esittelytekstit 

sekä logo. 

Muistathan tilata myös osastoanne koskevat tekniset tuotteet eli sähkö- ja vesiliittymät sekä 

tietoliikenneyhteydet. Tekniset tuotteet on tilattava viimeistään 31.3.2017. Mikäli sähkö- tai 

vesiliittymän varaa 31.3.2017 jälkeen, liittymä voidaan myydä vain, jos se on mahdollista 

suunnitellusta jakeluverkosta. Dataliittymä sisältää käyttäjätunnukset viidelle koneelle. Lisätunnukset 

veloitetaan erikseen. Lisätietoja näytteilleasettajaehdoista (http://farmari.net/content/naytteilleasettajaehdot-ja-

hinnasto).   

Mikäli ilmoittautumisjärjestelmän käytössä ilmenee ongelmia, ota yhteyttä näyttelysihteeriin. Kerran 

ilmoitettua osastokokoa ei pääse muuttamaan järjestelmän kautta, joten mahdolliset osastokoon 

muutokset sähköpostitse farmari.myynti@proagria.fi.   

 

ASIAKASKUTSUJEN TILAAMINEN 

Näytteilleasettajilla on mahdollisuus ostaa ennakkoon kertakäyntiin oikeuttavia asiakaskortteja. 

Asiakaskutsut veloitetaan käytön mukaan 15 €/kpl +alv. Alin veloitus 150€ +alv riippumatta 

palautuneiden korttien määrästä. Asiakaskutsut tilataan Farmarin ilmoittautumisohjelman kautta, 

tilauksia voi tehdä 30.4.2017 asti.  

 

ESITTELIJÄKORTTIEN TILAAMINEN 

Kaikkien osastojen paikkavuokraan sisältyy 1 esittelijäkortti paikkavuokran täyttä arvolisäverotonta 

200 € kohti. Lisäkortteja voi tilata Farmarin ilmoittautumisohjelman kautta, tilaukset 30.4.2017 

mennessä. Lisäkortin hinta on 12 € + alv. Esittelijäkorttia saa käyttää vain näytteilleasettajan 

näyttelyosastolla työssä oleva henkilö. Korttiin on merkittävä sekä yrityksen että esittelijän nimi, eikä 

sitä saa luovuttaa toisen henkilön käyttöön.  

  

RUOKA- JA KAHVILIPPUJEN TILAAMINEN 

Farmarin 2017 ravintola- ja kahvilapalveluista vastaa Fazer. Näyttelyalueelle rakennetaan 

monipuolinen valikoima ravintoloita ja kahviloita, joiden toiminnassa painotetaan kotimaisia raaka-

aineita ja suositaan mahdollisimman paljon paikallisia raaka-aineita. Ruoka- ja kahvilippuja koskevat 

tiedustelut: Fazer Kokoukset ja Juhlat -myyntipalvelu, puh. 020 729 6006.  

Ruoka- ja kahvilippujen tilaukset: https://www.fazer.fi/ruokajakahviliput  
Lipukkeiden viimeinen mahdollinen tilauspäivä on 14.5.2017. 
 

 

 

  

HINNAT NÄYTTEILLEASETTAJILLE (veroton) 

buffet-lounas  10,20 € 
keittolounas (sis. maito, leipä, voi) 7,20 € 

makkara   1,80 € 
kahvi ja pulla  3,50 € 
kahvi ja sämpylä  5,20 € 
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JÄÄTELÖLIPUKKEIDEN TILAAMINEN 

Liisankankaan Jäätelö on mukana Farmarissa ja tarjoaa näytteilleasettajille jäätelölipukepaketteja 

hyödynnettäväksi asiakasmarkkinoinnissa. Liisankankaan Jäätelö tuottaa lähimaidosta jalostettua 

italialaistyyppistä gelatoa sekä sorbetteja. Lisätietoja: www.liisankankaanjaatelo.fi  

Tiedustelut ja tilaukset: info@liisankankaanjaatelo.fi  

 

LIIKELAHJATUOTTEET 

Ilmarit Oy toimii Farmarin virallisena yhteistyökumppanina esineviestinnässä. Ilmarit tarjoaa 

näytteilleasettajille liikelahjatuotteita laajasta valikoimasta ja räätälöi tuotteita haluamallasi tavalla. 

Ilmarit lähettää myöhemmin messukampanjaesitteen. Lisätietoja: www.ilmarit.fi.   

Tiedustelut ja tilaukset: puh. 0400 371 071 tai 040 551 6183 

 

OSASTORAKENTEIDEN TILAAMINEN 

Farmarin virallisena messurakentajana toimii Maiseri Oy, joka on yksi Suomen suurimmista messu- ja 

tapahtumarakentajista. Maiserilla on laaja tuotevalikoima messuille vuokrattavia kalusteita, mattoja, 

valaisimia ja paljon muuta. Lisätietoja: www.maiseri.fi.   

Osastorakenteiden tilaamiseen liittyvät tiedustelut: Jari Isohella, puh. 0400 680 866. 

 

MAJOITUSVARAUKSET 

Majoitusvaraukset kannattaa hoitaa mahdollisimman pian.  

Matkailu- ja majoituspalveluita hoitaa Etelä-Pohjanmaan Matkailu Oy, www.epmatkailu.fi.   

Tiedustelut ja varaukset: 06 4209 025 tai kokous.palvelut@epmatkailu.fi   

Seinäjoen Sokos Hotellien varaukset: 

 Original Sokos Hotel Lakeus, puh. 010 7648 000 

 Original Sokos Hotel Vaakuna, puh. 010 7647 000 

 Seinäjoen Sokos Hotellien myyntipalvelu, puh. 010 7648 100 (0,0835 €/puhelu + 0,1209 €/min) 

 www.sokoshotels.fi  
  

 

PUUTAVARAN TILAAMINEN OSASTOLLE TYÖNÄYTÖKSIIN 

Farmarin puuhuollosta vastaa Kärki Klapi. Kärki Klapilla on laaja kokemus näyttelyiden puuhuollon 

hoitamisesta.  

Puutavaran tilaamiseen liittyvät tiedustelut: Kirsi Kärki, puh. 0400 883 963 tai kirsi.karki@netikka.fi  
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