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Ryhmämatka Frankfurtin
Light+Building-messuille 14.–16.3.2016

Frankfurt Light+Building

Ryhmämatkan kohderyhmä

Kahden vuoden välein järjestettävät Frankfurtin
Light+Building-messut ovat maailman suurin ja merkittävin
valaistusalan messutapahtuma. Kansainvälisille messuille
osallistuu noin 2 400 näytteilleasettajaa, ja messuvieraita
on yli 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
• muut, jos ryhmämatkavarauksessa on tilaa

teemana ulkovalaistus

Kun ilmoittaudut ryhmämatkalle

• Suomen Valoteknillinen Seura järjestää Frankfurtin
messuille ryhmämatkan 14.–16.3.2016. 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 14.3.2016
• Lento AY821 Helsinki–Frankfurt klo 8.10–9.50
• Bussikuljetus ja majoittuminen hotelliin
Hampton by Hilton Franfurt City Centre Messe
Europa-Allee 46, 60327 Frankfurt am Main
http://hamptoninn3.hilton.com/en/hotels/hesse/hampton-by-hilton-frankfurt-city-centre-messeFRACCHX/index.html
• Siirtyminen messualueelle
• Luennot
- Tervetuloa Light+Building-messuille, tietoja messuista
- Mihin kannattaa kiinnittää huomiota tutustuessa ulkovalaistustuotteisiin messuilla?
- Ryhmätöiden jako
• Vierailut messuosastoilla, erillinen ohjelma
• Tutustuminen Luminale 2016 -ulkovalaistuskohteisiin, iltakierros

Tiistai 15.3.2016
• Siirtyminen messualueelle
• Vierailut messuosastoilla, ryhmätyöt
• Ryhmämatkalaisten kokoontuminen
- Ryhmätöiden purku
- Mitä mielenkiintoista messuilta löytyi, johon muidenkin kannattaa tutustua?
• Vierailut messuosastoilla, erillinen ohjelma
• Tutustuminen Luminale 2016 -ulkovalaistuskohteisiin, iltakierros

Keskiviikko 16.3.2016
• Hotellihuoneiden luovutus
• Siirtyminen messualueelle
• Vierailut messuosastoilla, erillinen ohjelma
• Bussikuljetus lentoasemalle
• Lento AY826 Frankfurt–Helsinki klo 19.25–22.55

Matkan hinta

Ilmoittautumiset

850 € / henkilö / kahden hengen huoneessa
1 250 € / henkilö / yhden hengen huoneessa
+ palvelumaksu / laskutuslisä 15 € / varaus

Sitovat ilmoittautumiset to 12.1.2016 mennessä verkkoosoitteessa www.lyyti.in/svs-frankfurt2016

Hintaan sisältyvät
• Finnairin suorat reittilennot Helsinki–Frankfurt–Helsinki
• Lentokenttäverot ja -maksut, arvonlisävero
• Majoitus 2 yötä valitussa huonetyypissä
• Aamiaiset
• Lentokenttäkuljetukset meno/paluu

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

Ryhmämatkan tarkemmat tiedot on esitetty
ryhmämatkatarjouksessa:
Ryhmämatkatarjous: www.valosto.com/tiedostot/TarjousOKMatkatFrankfurt2016.pdf
Peruutusehdot: www.valosto.com/tiedostot/PeruutusehdotOKMatkatFrankfurt2016.pdf

