
 

 

 
Arvoisa näytteilleasettaja LUETHAN TÄMÄN TIEDOTTEEN LOPPUUN ASTI 
 
Tässä tietopaketti tärkeistä yksityiskohdista koskien vuoden 2019 Hifi & Tuning Showta  
 
Halliin pääsee sisään perjantaina noin klo 14.00 ja aikaa on lauantaiaamuun klo 9.00 asti. Tuon ajan voitte käyttää 
osastonne rakentamiseen, emme aja teitä pois hallista kesken kaiken. Jos saapumisenne menee perjantaina yli puolenyön, 
ilmoitattehan siitä meille mahdollisimman aikaisessa vaiheessa. 
 
Hallissa on kaksi suurta ovea. Perimmäinen ovi on tarkoitettu näyttelyautoille ja tästä ovesta on yhdensuuntainen 
liikennöinti. Etummainen ovi yleisen parkkipaikan edessä on tarkoitettu rakennuskalustolle ja tästä ovesta liikenne on 
mahdollista molempiin suuntiin. Näin saamme ilmoittautumisen joustavammaksi. 
 
Pesupaikka löytyy molempien ovien läheisyydestä. Näyttelyautojen pesu parkkipaikan edessä, perimmäisen oven 
pesupaikka on tarkoitettu lähinnä LBC ja MAXBOOM kalustolle.  
 
Messut ovat avoinna:  lauantaina klo 10.00 – 19.00  sunnuntaina klo 11.00 – 17.00 
 

- Näytteilleasettajille ja auton omistajille rannekkeita jaetaan 2kpl/laite periaatteella. Jos kuitenkin jostain syystä 
”autokuntaasi” kuuluu useampia henkilöitä, on lisäranneke mahdollista ostaa (15e/hlö, sis. samat edut). 
LISÄRANNEKKEET ON OSTETTAVA PERJANTAINA, niitä ei ole saatavilla enää lipunmyynnin auettua. Vasta 
lauantaina saapuvat voivat lunastaa lisälippuja la klo 10 asti. 
 

- MUISTA pitää ranneketta kädessäsi koko viikonlopun !!! Se toimii myös passina niin halliin kuin #hötsikyytiin, 
ruokailuun sekä messubileisiin.  
 

- Näyttelyyn osallistumisesta veloitamme 30e / laite. Maksu suoritetaan samalla kun ilmoittautuu sisälle 
näyttelyyn. VARAATHAN KÄTEISTÄ MUKAAN, MIELELLÄÄN TASARAHA. Maksu sisältää 2kpl näytteilleasettaja 
rannekkeita, 2kpl HÖTSI mugeja, #hötsikyydin käytön, VIP tilan käytön, ruokailualennukset hallissa sekä ilmaisen 
sisäänpääsyn HÖTSI-bileisiin. 
 

- Purkaminen alkaa sunnuntaina klo 17.00 ja tavoitteenamme on, että koko halli on tyhjä klo 21.00. Ennen klo 
17.00 autoja ei päästetä ulos hallista. 
 

- Hallin harmaan betonialueen pinnoite ei kestä useimpien teippien käyttöä, sopivaksi on todettu MUSTA 
AUMATEIPPI (saatavuus mm. Puuilo) jos jotain lattiaan tarvitset kiinnittää varaa mukaan tätä teippiä, lattiassa EI 
SAA KÄYTTÄÄ varsinkaan ilmastointi- tai pakkausteippiä jos käytät jotain muuta teippiä se on oltava ”kevyt” 
liimaista joka ei jätä liimajälkiä lattiaan tai irroita pinnoitetta. Jos havaitsemme, että vääriä teippauksia on käytetty 
ja lattia vaurioituu, on näyttelyasettaja siitä korvausvelvollinen. 
 

- Sähköpisteitä on pitkin hallia useita. Varaudu kuitenkin 10-20 metrin roikkavetoon, jos sähköpiste ei satukaan 
olemaan aivan osastosi vieressä. 
 

- Näyttelyasettajien on otettava mukaansa jonkinlaista valaistusta, koska lauantai-iltana hämärrämme hallin noin 
3-4 tunniksi ”underground” -tunnelman luomiseksi. Ettehän halua jäädä pimentoon… 
 
 

 



 

 

 
- Savukoneiden käyttö sallitaan hallissa lauantaina ja sunnuntaina messujen aukioloaikana. 

ETHÄN käytä savua muulloin! Se aiheuttaa palohälytyksen, jonka maksaa aiheuttaja (1000e). 
 

- Järjestäjällä on vastuuvakuutus tapahtuman ajaksi. Jos järjestäjä laiminlyö vastuunsa aiheuttaen jonkin vahingon 
tai seuraamuksen näytteilleasettajille tai heidän omaisuudelleen, se korvataan. 
 

- VIP Lounge on kaikkien näytteilleasettajien vapaassa käytössä. Tilassa voi rauhoittua hetkeksi messuhälinän 
keskellä, lisäksi siellä on tarjolla pientä purtavaa ja juotavaa. Tila sijaitsee sisäänkäynnin läheisyydessä hallin 
puolella. Tilassa on käytettävissä myös WC ja suihku. Sisään pääset näytteilleasettajan rannekkeella. 
 

- Hallissa on ruokailumahdollisuus joka päivä, myös perjantaina. Näytteilleasettajat saavat ruuan alennettuun 
hintaan vilauttamalla näytteilleasettajan ranneketta kassalla. Tarjolla on viimevuotiseen tapaan seisovasta 
pöydästä kunnon ”kotiruokaa”. 
 

- Tänä vuonna limusiinin virkaa hoitaa Team Angelan upea Sprinter. Se liikennöi Scandic City -hotellin ja hallin väliä 
koko viikonlopun ajan. Sen käyttö on näytteilleasettajan rannekkeen omaaville tarkoitettu, eikä sen käytöstä peritä 
maksua. Pyydämme, että maltat hetken varsinkin aamuisin ja iltaisin. Huomaathan että autoon mahtuu vain 
kahdeksan henkilöä kerrallaan ja noihin aikoihin moni muukin on menossa kanssasi samaan suuntaan. Kuljettajan 
tavoittaa numerosta 0400 422 626.  
Liikennöinti ajat: perjantaina 18.00 – 24.00, lauantaina 9.00 – 15.00 ja 18.00-21.00, sunnuntaina 10.00 – 
13.00 (muina aikoina Angela palvelee normaalina taksina) 
 

- Omien alkoholijuomien nauttiminen hallissa on kiellettyä 
 

- HTS-messubileet pidetään tänä vuonna lauantaina Mango DiscoBarissa (Saaristonkatu 16) klo 22 – 05. Etkot 
järjestetään Perjantain Ilona yökerhossa (Torikatu 21) Molempiin tapahtumiin on vapaa pääsy näytteilleasettaja 
rannekkeella. 
 

- TÄRKEÄÄ Autojen laturit ja sekä muut osastojen sähkölaitteet on kytkettävä pois yöksi. Irrota myös akunkenkä ja 
jätä avaimet auton virtalukkoon yöksi (paloturvallisuusasetus). 
 

- Ymmärräthän että kyseessä suljettu tila, näin ollen kaikkein polttomoottorilaitteiden käyttäminen on hallissa 
kiellettyä. 
 
SEURAAVAA AIHETTA HALUAMME PAINOTTAA !  
 

- Autojen soittaminen tapahtumassa: Hötsissä toivoisimme kaikkien soittavan radioitaan kohtuullisella volyymilla. 
Hötsissä suurin valitusten aihe on ollut liian kova meteli jolla on ollut suora vaikutus kävijämääriin. Toivomme siis 
teiltä kaikilta osallistumista siihen, ettemme aja turhaan näyttelyn ”maksajia” pois hallista. Demoamista varten 
voitte sopia tapahtuman juontajan kanssa kellonaikoja, jolloin voitte esitellä radioitanne. Kuuluttaja kuuluttaa 
erikseen, missä milloinkin tapahtuu ja minkälaiset vehkeet on asialla. Näin varoitamme messuvieraita 
”desibelitulvasta” ja saamme samalla asiasta kiinnostuneet siirtymään juuri oikean laitteen luo. TOIVOMME 
syvästi, että ymmärrätte miksi tämä aihe on koko näyttelylle ja näyttelyn jatkumiselle erityisen tärkeä. 

 

NÄYTTEILLEASETTAJIEN YHTEINEN INFOTILAISUUS HÖTSIN 
ESIINTYMISLAVALLA PERJANTAINA KLO 21.00 


