
Lisätietoja Logomosta 
tuotantopäällikkö  käytännönjärjestelyt 
Petteri Unkila
puh. 044 550 2580  
petteri.unkila logomo.fi 

Lisätietoja Logomo Kitchenistä
Sunborn Catering
in o sunborncatering.com
puh. 02 445 6700
yritysmyynti sunborncatering.com 
puh. 02 445 6710 

Lo omon muuntuvat tilat ja tekniikka 
Logomo on tapahtumatalo urun keskustassa, lähellä päärautatieasemaa. Monipuolinen ja muuntuva Logomo 
tarjoaa oikeat puitteet tapahtumalle kuin tapahtumalle. aikissa Logomon tiloissa on langaton internetyhteys 
ja nykyaikainen tekniikka. Logomossa liikut esteettömästi.

Logomo Kitchen / Sunborn Catering 
Logomo itc en ra intola pal elee lounasra intolana ja hoitaa 
tapa tumien cateringin ammattitaitoisesti. Näyttelyosastolla  voi 
tarjota omia paperipäällisiä karkkeja ja lisäksi osastolla voi 
maistatttaa yrityksen omia tuotteita mikäli se liittyy ko. yrityksen 
toimialaan. Muut tarjoilut osastolle tai lounasluennolle tulee tilata 
Sunborn Catering:ltä, jolla on Logomossa yksinoikeus tarjoilujen 
osalta.  

Mikäli osastolla tarjotaan alko olia  tulee n tteilleasettajan te  
etuk teen tilaus Sunborn Cateringilta. a intolan pal elui in ja 
mui in tarjoilui in liitt iss  asioissa p mme ottamaan te tt  
suoraan Sunborn Cateringiin.

www.turunlaaketiedepaivat.fi 

Messurakenteilla yksilöllinen ja erottuva osasto 

alveleva ja luotettava tekninen osasto urun Messupalvelu 
tarjoaa ammattitaitoisen suunnittelupalvelun ja osaston 
toteutuksen. Saat kaikki messutekniset palvelut osaston 
suunnittelusta sen purkuun. Messupalvelu vuokraa kalusteita 
messuille sekä urun Messupalvelun ammattitaitoinen 
suunnittelupalvelu ja osaaminen takaavat messuosastojen 
toimivan toteutuksen. 

Näytteilleasettaja vastaa osastojen sähkö-, siivous- ja 
ripustustarpeiden tilauksesta osastolleen. Logomon langaton 
verkko on  kaikkien tapahtumavieraiden ja näytteilleasettajien 
käytössä maksutta koko tapahtuman ajan. Langallinen yhteys 
on etukäteen tilattava maksullinen palvelu. Logomo laskuttaa 
siivoukset, ripustukset ja langallisen verkon tapahtuman 
jälkeen. Turun Messukeskus laskuttaa sähköt. 

Pakettiosasto 
Helppo ja vaivaton ratkaisu. Pakettiosasto 
sisältää kaikki tarvittavat rakenteet, jota voit 
täydentää sopivilla kalusteilla. Maton värin 
voit vaihtaa yrityksenne ilmeeseen sopivaksi. 

Paketti sisältää
• valkoiset seinäelementit
• otsalaudan tekstillä/logolla
• maton
• sähköliittymän
• 4 kpl kohdevaloja

Lisätietoja messurakentamisesta 
myyntisihteeri Satu Luoto, puh. 040 519 1983
satu.luoto turunmessukeskus. i 

liiketoimintajohtaja immo Salminen puh. 0400 900 113
kimmo.salminen turunmessukeskus. i

YHTEISTYÖKUMPPANIT

Kaikki tilaukset (sähkö, siivous, ripustukset, langallinen 
verkko) tehdään Turun Messukeskukseen 2 viikkoa ennen 
tapahtumaa satu.luoto@turunmessukeskus.fi. Tapahtuma-
aikaisiin tilauksiin tulee hintakorotuksia, joten tilaa ajoissa!

https://www.turunlaaketiedepaivat.fi
https://fi-fi.facebook.com/laaketiedepaivat/
https://www.instagram.com/turunlaaketiedepaivat/
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