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 PESTI 2023 –tapahtuma, Oulun yliopisto, Linnanmaa 19.1.2023 
 
 

Paikkavuokra 125/160 € / m2 

Huom! Paikkavuokraan ei sisälly osaston seinärakenteita. Osastopaikat ovat sijainnista riippuen kooltaan joko 3m x 1m 
= 3 m2 tai 3m x 2m = 6 m2. Osastopaikat on jaettu alueisiin, jotka jakautuvat kahteen hintaluokkaan. Alueilla A, D, F ja G 
paikkavuokra on 125 € / m2. Alueilla B, C ja E paikkavuokra on 160 € / m2. Voitte tuoda osastolle omat messurakenteet 
tai vuokrata seinärakenteet ja muuta kalustusta suoraan messurakentajalta. Messurakentaja tekee teille tarjouksen 
haluamistanne messurakenteista ja -kalusteista ja laskuttaa kalustevuokran suoraan teiltä. Messurakenne- ja 
kalustetilaukset tehdään suoraan messurakentajalle. Yhteistyökumppanimme toimii Maiseri Oy, Jari Isohella, puh. 0400 
680 866, Email: jari@maiseri.fi  
 

 3 m x 1 m 3 m x 2 m 
Alue A, D, F tai G 375 € 750 € 
Alue B, C tai E 480 € 960 € 

 
Lisäksi voitte ilmoittautuessanne varata osastoanne varten pöydän ja tuolin, jotka ovat yliopiston luentosalivarustusta 
(ilmainen). Paikkavuokra sisältää roskakorin ja jatkojohdon jokaiselle osastopaikalle. 
 
Messutilan sijainti messualueen kartalla, koko ja tyyppi on valittavissa messualueen ilmoittautuessa. Järjestäjä varaa 
itselleen mahdollisuuden tarvittaessa muuttaa messutilan kokoa ja sijaintia.  
 
Ilmoittautumismaksu 450 € laskutetaan paikkavuokran lisäksi jokaiselta näytteilleasettajalta 
Ilmoittautumismaksuun sisältyy: 
• Yritysesittely PESTI 2023 –tapahtuman verkkosivuilla 

o Lisäprofiileja on mahdollista hankkia 100 € / profiili lisämaksusta 
• Messutapahtuman käytännön järjestelyt ja palvelu 
• Aamupala, lounas- ja kahviliput näytteilleasettajan 6 edustajalle yliopiston ravintoloihin 19.1.2023 
 
Hintoihin lisätään alv 24%. 30.11.2022 jälkeen tehdystä peruutuksesta laskutetaan koko ilmoittautumismaksu. 
Ilmoittautumismaksu ja paikkavuokra laskutetaan tapahtuman jälkeen. 
 
 
OSASTORAKENNEMALLIT 
 
Huom: Paikkavuokraan ei sisälly osaston seinärakenteita! Vuokratessanne seinärakenteet messurakentajalta, teillä 
on mahdollisuus alla esitettyihin messurakennetyyppeihin. Näiden valmisosastojen varustukseen kuuluu seinärakenne, 
otsalauta, matto, ja valaisinelementti. Messurakentaja tekee teille suoraan tarjouksen varaamallenne osastopaikalle 
sopivasta seinärakenteesta ja haluamistanne kalusteista. Messutilan koko määräytyy osaston sijainnin mukaan, ks. 
messualueen kartta.  
  
 

  
 
 

Messurakenne 1 
3 m x 1 m 
korkeus 2,5 m 

   
 
 
 

 
 
 

 

 

Messurakenne 2 
3 m x 2 m 
korkeus 2,5 m 
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