IlmastoAreena on Suomen merkittävin
ilmastotapahtuma, joka heti ensimmäisenä
tapahtumavuotenaan keräsi Iihin yli 6 500
kävijää kuulemaan, kokemaan ja oppimaan uusia
ratkaisuja ilmastonmuutoksen hillitsemiseksi.
Festivaali keräsi yhteen niin kansalaiset,
päättäjät, elinkeinoelämän, tieteen kuin kulttuurin
ja taiteen edustajat.
IlmastoAreenan päälavalle nousi yli 55 puhujaa ja
100 esiintyjää. IlmastoTorilla ratkaisujaan esitteli
yli 50 toimijaa.
Tervetuloa mukaan!
NÄYTTEILLEASETTAJAEHDOT 2021

MYYNTIPAIKAT

COVID19-PANDEMIATILANNE
Tulemme järjestämään tapahtuman siinä laajuudessa,
jonka tapahtumanaikaiset rajoitteet antavat myöten. Mikäli
yleisötapahtumarajoitukset ovat tiukat (kokoontumisrajoitus
alle 500 hlöä kerrallaan tapahtuma-alueella), näytteilleasettajien
varaukset peruuntuvat ja tapahtuma järjestetään digitaalisena.
Tällöin näytteilleasettajien varaukset peruuntuvat. Pidätämme
10 prosentin järjestelykulun näytteilleasettajapaikkojen
maksuista.
ILMASTOTORIN NÄYTTEILLEASETTAJAT
IlmastoTorilla yrityksille ja julkisille toimijoille suunnattu
alue, jossa ne voivat esitellä omia ilmastoratkaisujaan
mahdollisimman toiminnallisesti. Toivomme yrityksiltä luovia
ja osallistavia käsin kosketeltavia ratkaisuja. Yritysten ja
yhdistysten toripaikka ei mahdollista tuotemyyntiä.
Kaiken aina tarvitse mahtua osoitetun Toripaikan sisälle
– kannustamme ja autamme etsimään tapoja, joilla voitte
jalkautua ihmisten keskuuteen tai vaikkapa rakentaa pikku
terassin paikkanne eteen.
IlmastoAreena varaa
näytteilleasettajat.

oikeuden

hyväksyä

tai

hylätä

IlmastoTorin paikallisille- ja pienyrittäjille suunnattu
myyntitori, jossa yrittäjät voivat myydä omia tuotteitaan.
Tuotteiden tulee olla kiertotalouteen ja hiilineutraaliuuteen
tähtääviä. Toivomme, että tuotteille pystytään laskemaan
hiilijalanjälki ja/tai vertaamaan päästöjä vastaaviin uusiin/
tehotuotettuihin tuotteisiin ja esittämään minkä ratkaisun
tuote Ilmastonmuutokseen tuo.
Myyjien tulee hyväksyttää myymänsä tuotteet ja/
tai
tuotekategoriat
suuntaa
antavine
hintoineen
tapahtumanjärjestäjällä.
IlmastoAreena varaa
näytteilleasettajat.

oikeuden

hyväksyä

tai

hylätä

RUOKATORI
Kaikkien tapahtumassa käytettävien ruokailuvälineiden tulee
olla biohajoavia. Myytävien virvoitusjuomapullojen ja -tölkkien
tulee olla pantillisia.
Ruokamyyjien tulee hyväksyttää tarjoilemansa annokset
hintoineen tapahtumanjärjestäjällä.
Ruokamyyjien tulee tarjota kasvisruokaa ja vähintään puolet
tarjoiltavista annoksista tulee olla vegaanisia. Toivomme
ruokamyyjien suosivan ekologisesti tuotettua lähiruokaa.
Ruokamyyjien tulee kertoa ilmoittautuessaan käyttämänsä
nestekaasun määrän ja sopia ennen tapahtumaa
tapahtumanjärjestäjän kanssa nestekaasun säilytyksestä.
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HINNAT
Perushinta pitää sisällään 3m*3m kokoisen maapohjaisen
(asfaltti tai nurmikko) toripaikan ja yleissähkön. Voimavirrasta
sovitaan tapauskohtaisesti erikseen.

Kaikissa ilmoitetuissa hinnoissa alv 0%.

Hinta

Hinta

Yritykset / oppilaitokset

Yleishyödylliset järjestöt/yhdistykset

Yhteistyön muoto

Mitä sisältää

Toripaikka

•
•

Telttapaikka torille
Esittely verkkosivuilla

1500 € / 2 pv Teltta ei sisälly
hintaan, sis. yleissähkön

650 € / 2 pv Teltta ei sisälly
hintaan, sis. yleissähkön

Räätälöity yhteistyö

•
•
•

Telttapaikka torille
Esittely verkkosivuilla
Lisänäkyvyys tapahtumassa
sponsoroinnin kautta
Ohjelmaslotti auditoriossa
tai Huilingin lavalla.

Yhteistyöhinnasta sovitaan
erikseen

Yhteistyöhinnasta sovitaan
erikseen

•

Ohjelmaslotti

•

Oma max. 45 minuutin
ohjelmaslotti joko
audiotoriossa tai Huilingin
lavalla.

300 €

300 €

Ruokapaikka

•
•

Paikka ruokatorilta
Esittely verkkosivuilla

250 € / 2pv Teltta ei sisälly
hintaan, sis. yleissähkön

250 € / 2pv Teltta ei sisälly
hintaan, sis. yleissähkön

Kalusteet

Hinta

Teltta 3 m x 3 m
+ pöytä 1,82 m x 0,76 m

140 € / 2 pv

Teltta 4,5 m x 3 m
+ pöytä 1,82 m x 0,76 m

220 € / 2 pv

Teltta 6 m x 3 m
+ pöytä 1,82 m x 0,76 m

280 € / 2 pv

Pöytä 1,82 m x 0,76 m

20 € / 2 pv

Voimavirta

Hinnoitellaan erikseen

Pienille toimijoille (pienet kansalaisjärjestöt, pienet
hyväntekeväisyystahot, pienet alkuvaiheen startupyritykset) olemme varanneet myös ilmaispaikkoj. Voit
hakea niitä verkkosivuilta löytyvällä
ilmoittautumislomakkeella.
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Paikallisten pienyrittäjien
myyntipaikat

Muu kalustus ja valaistus
sovitaan räätälöiden
tapauskohtaisesti.

Hinta

Perustoripaikka (3 m x 3 m), ei
sis. telttaa

50 € / 2 pv

Valmistelttapaikka (3 m x 3 m)
+ pöytä 1,82 x 0,76 m

140 € / 2 pv

Katettu pöytäpaikka katoksesta
(n. 1,5 m)

50 € / 2 pv
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AIKATAULUT JA HAKEMINEN

YLEISET VASTUUT JA VELVOLLISUUDET

NÄYTTEILLEASETTAJAT JA MYYNTIPAIKAT

IRTAIMISTO

Viimeinen ilmoittautumispäivä näytteilleasettajille ja
myyntipaikoille on 15.6.2021. IlmastoAreena ottaa yhteyttä
kaikkiin ilmoittautuneisiin kahden viikon kuluessa
hakemuksen jättämisestä. Ilmoittautuminen on alustava
siihen asti, kunnes näytteilleasettaja on allekirjoittanut
IlmastoAreenan kanssa kirjallisen yhteistyösopimuksen.
Sitovat
sopimukset
tulee
allekirjoittaa
15.7.2020
mennessä.

IlmastoAreena ei ole vastuussa näytteilleasettajan tapahtumaalueelle tuomasta irtaimistosta. Näytteilleasettaja on
vastuussa omasta alueestaan ja tapahtuma-alueelle tuodusta
irtaimistostaan ja omaisuudestaan ja velvollinen vakuuttaman
ne omasta puolestaan.

RUOKATORI
Viimeinen
hakupäivä
ruokatorille
on
15.6.2021.
Valituille ruokapalvelujen tarjoajille ilmoitetaan päätöksestä
viimeistään 30.6.2021.
PAIKALLAOLO
Näytteilleasettaja
sitoutuu
olemaan
paikalla
IlmastoAreenan ohjelma-aikana 20.8.-21.8.2021 n. klo 11 19.

IlmastoAreenan festivaalialue ei ole aidattu. IlmastoAreena
järjestää alueelle yleisen yövartioinnin torstain ja perjantain,
sekä perjantain ja lauantain välisille öille, ei kuitenkaan
jokaiselle
telttapisteelle
omaansa.
IlmastoAreena
järjestää näytteilleasettajille lukollisen varastotilan, jonne
näytteilleasettaja voi halutessaan siirtää irtaimistoaan yön
ajaksi.
YLIVOIMAINEN ESTE POIS LUKIEN COVID19PANDEMIATILANNE
IlmastoAreena / Iin Micropolis Oy ei ole vastuussa vahingosta
tai tapahtuman keskeytymisestä ja/tai perumisesta, joka
aiheutuu ylivoimaisesta esteestä tai muusta ennalta
arvaamattomasta syystä. Ylivoimaisesta esteestä on
viipymättä ilmoitettava toiselle osapuolelle. Ylivoimaisen
esteen sattuessa IlmastoAreena ei palauta näytteilleasettajan
maksamia paikka-, kaluste- sähkö tai muita maksuja.
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