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 Valtakunnalliset Uimahalli- kylpyläpäivät, VUKP 2022 

 

Markkinointipaketit 

 

Arvoisa alan yrittäjä! 

Suositut Uimahalli-kylpyläpäivät järjestetään vuonna 2022 jo 28. kerran. Tapahtuma 
järjestetään laivaseminaarina Silja Symphonylla/Serenadella 6-8.9.2022 

Alan yrittäjille tarjotaan mahdollisuus tuoda esille omia tuotteitaan/palveluitaan uimahalli-
kylpyläpäivien yli 300 ammattilaiselle  

 

Tarjolla on kaksi vaihtoehtoista pakettia 

 

Paketti 1, esite näyttelyaineistoon 

Kaikille uimahalli-kylpyläpäivien osallistujille kootaan ja jaetaan, linkkinä n. 200 sivuinen, 
neliväripainettu tiedosto, joka sisältää myös luentomateriaalit.  

Tiedosto kootaan selkeään ”kirjan” muotoon 

Luentomateriaaleihin liitetään yrityksen toimittama 1 kpl kaksipuolinen A4 esite 

Paketin 1, hinta on 300 €  

Paketin 1, hinta on UKTY:n kannatusjäsenyrityksille 200 € 

 

Paketin ostanut toimii seuraavasti: 

Toimittaa esitteet PDF-tiedostona viimeistään 5.8.2022 
 
Tiedoston tulee olla: 

• Painovalmis PDF A4 koossa ja joka sivulla 3 mm leikkuuvarat 
• Kuvien tulee olla 1:1 koossa 300 dbi resoluutiolla 
• CMYK värit 

 
Mikäli esite on laajempi kuin yksi A4-lehti, on tästä sovittava erikseen Heikki Immosen kanssa  
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Paketti 2, näyttelytila 

Silja Symphonyn keulassa on suuri konferenssiosasto, joka on kokonaisuudessaan varattu 
käyttöömme päivien ajaksi, sinne kootaan päivien ajaksi uimahalli-kylpyläalan 
ammattinäyttely.  

Näyttelyalue koostuu n. 300 m2 isosta yhtenäisestä tilasta, jonka lisäksi tilassa on 5 kpl erillisiä 
seinillä ja ovella erotettuja näyttelyhuoneita, joita näytteilleasettajat voivat varata 
näyttelyosastoikseen 

Lisäksi tilassa on n. 40 m2 VIP kabinetti, jota voidaan vuokrata esimerkiksi neuvotteluja varten 

Näyttelypaikkoja myydään rajoitettu määrä ilmoittautumisjärjestyksessä. 

Hinnat, UKTY:n kannatusjäsen yrityksille: 

Näyttelypaikka isossa näyttelytilassa 450 € 

Näyttelypaikka erillisessä omassa näyttelytilassa 550 € 

Näyttelyosaston VIP tila 60 €/h 

Hinnat, yrityksille, jotka eivät ole UKTY:n kannatusjäseniä: 

Näyttelypaikka isossa näyttelytilassa 550 € 

Näyttelypaikka erillisessä omassa näyttelytilassa 650 € 

Näyttelyosaston VIP tila 70 €/h 

 

Paketin lisäksi näytteilleasettajan jokaisen paikalla olevan henkilön tulee maksaa päivien 
osallistumismaksu, valitsemansa hyttiluokan mukaan 

Paketti sisältää seuraavat osat: 

- Esite näyttelyaineistoon, paketin 1 mukaisesti 

- Näyttelypaikka ja pöytä, 90 x 130 cm 

- Mukana olevien yritysten esittely sekä yksi kysymys osanottajille järjestettävässä 
kilpailussa. 

Näytteilleasettajien ilta, ti. klo 18:10 – 20:00 

- Ilta on tarkoitettu asiakkaiden ja yritysten kohtaamisiin 

- Yritykset voivat tilata osastoilleen haluamaansa tarjoiltavaa suoraan laivasta 

- Laivan keulassa on n. 40 h tila, sekä n. 20 h VIP kabinetti, joita yritykset voivat varata, 
ja esimerkiksi esitellä tuotteita näytöiltä tai pitää palaveri erillisessä ja rauhallisessa 
tilassa 
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Lisätietoja: 

Heikki Immonen 0400 409670 heikki.immonen@ukty.fi          

tai 

Timo Erkkilä 0400 294003 timo.erkkila@ukty.fi 
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