
Näyttelytilan hinnat

30.6. saakka
31.8. saakka 210  €  m
1.9.   jälkeen 230 €  m

• Yhteisosastot: Osastolle tulevista muista yrityksistä 
laskutetaan rekisteröintimaksu. Paikan varannut 
näytteilleasettaja vastaa yhteisosastonsa 
osallistumismaksuista. 

190 €   m
Näyttelytila
urun Lääketiedepäivien lääketieteellinen näyttely järjestetään 

Logomo pääaulassa ja pääsisäänkäynti on Teatron ovesta.  
Näyttelytilan hinta sisältää lattiapinta-alan ja sinun tulee 
rajata osastosi rakenteilla, matolla tms. Lisäksi voit täydentää  
osastopaikkasi  haluamillasi kalusteilla  somisteilla ja 
tekniikalla. sa näyttelypaikoista on jo varattu 
pääyhteistyökumppaneille ja vapaana olevat osastot myydään 
varausjärjestyksessä, joten varaa nopeasti!

Lounasluennot 
• 45 minuutin mittainen lounasluento klo 12.00 -

12.45, jonka aikana esim. 30 - 35 minuutin luento
ja 10 minuutin tuote-esittelyt.

• Tärkeää pitää aikataulusta kiinni, sillä samassa
tilassa saattaa olla myös luentoja lounasluennon
jälkeen.

• Osa lounasluennoista varattu jo
pääyhteistyökumppaneille, lounasluentovaraukset 
tiedustelut ilmoittaumislomakkeella.

• Lounasluentojen ohjelma tulee hyväksyttää
järjestelytoimikunnalla.

• Lounasluennon aihe ja luennoitsijatiedot voidaan
julkaista ennakko-ohjelmassa, mikäli ne
toimitetaan 15.6. mennessä
mari.ulmanen duodecim. i.

• Näytteilleasettaja vastaa lounasluennon
luennoitsijapalkkioista ja ruokakustannuksista.
Ruokatarjoilut Logomo Kitchenistä.

www.turunlaaketiedepaivat.fi 

Lounasluentotilan hinnat

max 150 hlöä
max 100 hlöä 3.000    päivä

3.500    päivä

OSASTOHINNAT

      Osallistumis- ja peruutusehdot
• ärjestävä taho urunmaan Duodecim-seura on verottajan päätöksellä yleishyödyllinen yhdistys ja

alv-vapaa. Mikäli verottajan kanta jostakin syystä muuttuisi, on Duodecimilla mahdollisuus periä alv-
osuus takautuvasti.

• sallistuminen laskutetaan ennen tapahtumaa syyskuun alussa 14  pv netto ellei toisin ole sovittu.
• Mikäli osallistuminen peruutetaan kun tapahtumaan on vähintään  60 pv aikaa veloitetaan 50%

osallistumismaksusta. Mikäli osallistuminen peruutetaan 60 pv ennen tapahtumaa tai myöhemmin
järjestäjä perii osallistumismaksun kokonaisuudessaan.

• Mikäli ilmoittautuminen tapahtumaan on tehty 30 vuorokautta ennen tapahtuman alkua, on varaus
sitova ilmoittautumispäivästä lukien.

Näyttelyn järjestäjä 
urunmaan Duodecim-seura ry yhteistyössä Suomalaisen Lääkäriseuran Duodecimin kanssa. 

Lisätietoja:
Aluekoordinaattori Mari lmanen puh. 0400 835 808, mari.ulmanen duodecim. i 

Turunmaan Duodecim-seura, Itäinen Pitkäkatu 4 B 6 krs, 20520 TURKU
turun.laaketiedepaivat@duodecim.fi
turunmaa@duodecim.fi
www.turunmaanduodecimseura.fi

Pois.

Pois.

Jos tämän lanketin tarkoitus on myydä —> Nämä viimeiseksi!

Jos tämän lanketin tarkoitus on myydä —> Nämä viimeiseksi!

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