Ryhmämatka Frankfurtin
Light+Building-messuille 31.3.–2.4.2014

Frankfurt Light+Building

Ryhmämatkan kohderyhmä

Kahden vuoden välein järjestettävät Frankfurtin
Light+Building-messut ovat maailman suurin ja merkittävin
valaistusalan messutapahtuma. Kansainvälisille messuille
osallistuu noin 2300 näytteilleasettajaa, ja messuvieraita on
lähes 200 000 ympäri maailmaa. Messut tarjoavat kattavan
läpileikkauksen valaistusalan tuotteisiin, ja messujen
tuoteuutuudet luovat kuvaa valaistuksen tulevaisuudesta.

• kaupunkien ja kuntien ulkovalaistuksesta vastaavat
henkilöt
• tie- ja katuvalaistuksen suunnitteluun ja hankintaan
osallistuvat henkilöt
• ulkovalaistusprojekteihin osallistuvat henkilöt
• ulkovalaistustuotteita myyvien yritysten henkilöt (jos
ryhmämatkavarauksessa on tilaa)

teemana ulkovalaistus

Kun ilmoittaudut ryhmämatkalle

Suomen Valoteknillinen Seura järjestää Frankfurtin
messuille ryhmämatkan 31.3.–2.4.2014. Ryhmämatkan
teemana on ulkovalaistus, joten aiheita ovat erityisesti
• tie-, katu- ja tunnelivalaistus
• kevyen liikenteen väylien, puistojen, torien, aukioiden
valaistus
• julkisten rakennusten, monumenttien ja siltojen valaistus,
arkkitehtuurivalaistus
• ulkotyöalueiden ja urheilualueiden valaistus

• saat koko messumatkan avaimet käteen -periaatteella
• saat kolme täyttä messupäivää kahdella yöpymisellä
• voit osallistua valmiiksi suunniteltuun ohjelmaan ja
tutustua ulkovalaistustuotteisiin ja tuoteuutuuksiin
etukäteen sovituilla osastovierailuilla, joilla isännät
puhuvat suomea
• voit tutustua messuihin ja tuotteisiin kollegoiden seurassa
näkemyksiä ja kokemuksia vaihtaen

Ohjelma ja aikataulu
Maanantai 31.3.2014
• Lento AY 2821 Helsinki–Frankfurt klo 8.20–9.55
• Bussikuljetus ja majoittuminen hotelliin
Holiday Inn Express Frankfurt-Messe***
Gutleutstrasse 296 Frankfurt, 60327 Germany
www.ihg.com/holidayinnexpress/hotels/gb/en/frankfurt/fragt/hoteldetail
• Siirtyminen messualueelle
• Luennot
- Tervetuloa Light+Building-messuille, tietoja messuista
Messe Frankfurt
- Mihin kannattaa kiinnittää huomiota tutustuessa ulkovalaistustuotteisiin messuilla?
LiCon-AT Oy
• Vierailut messuosastoilla
- Aikataulutetut ja etukäteen sovitut osastovierailut (erillinen ohjelma, joka tarkentuu ennen messuja)
- Tutustuminen ulkovalaistustuotteisiin ja tuoteuutuuksiin
• Tutustuminen Luminale 2014 -ulkovalaistuskohteisiin, iltakierros

Tiistai 1.4.2014
• Siirtyminen messualueelle
• Vierailut messuosastoilla
• Luento
Ajankohtaista UV7:sta (Espoo, Helsinki, Lahti, Tampere, Turku, Vantaa, Liikennevirasto)
Olli Markkanen, Helsingin Energia
• Vierailut messuosastoilla
• Tutustuminen Luminale 2014 -ulkovalaistuskohteisiin, iltakierros

Keskiviikko 2.4.2014
• Hotellihuoneiden luovutus
• Siirtyminen messualueelle
• Vierailut messuosastoilla
• Bussikuljetus lentoasemalle
• Lento AY 2826 Frankfurt–Helsinki klo 19.30–22.50

Matkan hinta

Ilmoittautumiset

790 EUR/henkilö/kahden hengen huoneessa
1090 EUR/henkilö/yhden hengen huoneessa (2h-huone
yhden käyttöön)
+ palvelumaksu/laskutuslisä 15 EUR/varaus

Sitovat ilmoittautumiset to 23.1.2014 mennessä verkkoosoitteessa www.lyyti.in/Frankfurt2014

Hintaan sisältyvät
• Flyben operoimat Finnairin reittilennot HelsinkiFrankfurt–Helsinki turistiluokassa (reittilentotarjoilu)
• 2 yön majoitus, aamiaisbuffet
• lentokenttäverot ja -maksut, arvonlisävero

Lisätietoja
Suomen Valoteknillinen Seura
Heikki Härkönen
heikki.harkonen@valosto.com
puh. 0400 869339

Ryhmämatkan tarkemmat tiedot on esitetty ryhmämatkan
tilausvahvistuksessa (OK-Matkat 26.11.2013).

Ryhmämatkan tilausvahvistus: www.valosto.com/tiedostot/RyhmaValostoFRALightBuildingVahvistus.pdf
Peruutusehdot: www.valosto.com/tiedostot/RyhmaVALOSTOFRANKFURTAY31MAKSUJAPERUUTUSEHDOT.pdf

