Pirkanmaan Erämessujen Näytteilleasettajalle			

01.02.2019

Toimimme tapahtuman messurakentajana ja tarjoamme monipuolisia rakentamis- ja vuokrauspalveluja. Näin voitte ideoida tuotteiden ja palveluiden mielenkiintoa ja myyntiä tukevia ratkaisuja. Foxtail Oy vastaa mielellään kaikkiin messuosaston toteuttamiseen liittyviin
kysymyksiin. Kauttamme voitte tilata oheisen kuvaston mukaisia tuotteita. Mikäli ei löydy
sopivaa vaihtoehtoa, niin ottakaa rohkeasti yhteyttä.
TILAUKSET 10.5.2018 mennessä
Kuvasto/hinnasto: Lattiat, Rakenteet, kalusteet, näytöt, av, valaisimet, tekstit, kuvatulosteet,
somistus. Tilaukset sähköpostilla vastauksena teille lähetettyyn ohjeistukseen.
VUOKRAEHDOT
- hintaan sisältyy toimitus osastolle, rakentaminen ja purku
- messumaton voitte halutessanne ottaa messujen jälkeen mukaan
- hintaan lisätään alv 24%
- vahingoittuneet tuotteet korvataan niiden täydestä arvosta
- messuseinään ei saa kiinnittää poraamalla tai naulaamalla, varmista kiinnitys kauttamme
YHTEYSTIEDOT
Krister Kettunen, krister.kettunen@foxtail.fi, puh. 050 3470102
Jaana Saarinen, jaana.saarinen@foxtail.fi, puh. 040 7481876
Erik Kettunen (graafikko) erik.kettunen@foxtail.fi, puh 050 3407103
Marita Kettunen, marita@foxtail.fi, 050 5700478

Tehdään yhdessä hyvät messut!
		
Foxtail Oy
Krister Kettunen			Jaana Saarinen
projektipäällikkö			projektisihteeri
Foxtail Oy, Autokallentie 3 halli 4, 16300 Orimattila
www.foxtail.fi, y-tunnus 0856591-1

7.-9. kesäkuuta 2019, Parkano

MATTO
(valmiiksi asennettuna)				
12,00 € / m2
(HUOM. sähköpostitilaukseen ilmoita maton värikoodi ja nimi + neliömäärä)

RUOHOMATTO
(valmiiksi asennettuna)			
20,00 € / m2
LAMINAATTI		
(valmiiksi asennettuna)			
30,00 € / m2
(Kysy lisää laminaateista ja värivaihtoehdoista krister.kettunen@foxtail.fi)

7.-9. kesäkuuta 2019, Parkano

RAKENTEET
Korkealaatuinen, sileä ja siisti valkoinen seinärakenne. Tukeva seinärakenne osastollesi.
Elementtien mitat: 100x250 cm ja 50x250 cm, elementin paksuus 40 mm.
Hinnat sisältävät rakentamisen ja purkamisen.
Seinään kiinnitys teipeilllä tai ripustuskoukuilla. Ei saa ruuvata!
R101
R102
R103
R104

Seinäelementti
100cm x 250 cm		
50,00 €
Seinäelementti
50 cm x 250 cm		
25,00 €
Paljeovielementti					
60,00 € / kpl
Verhoelementti					20,00 € / kpl

Autamme mielellämme osastosi seinien, rakenteiden ja yleisilmeen suunnitteluussa.
Meiltä saat myös toiveidesi mukaisen osastoratkaisun avaimet käteen - periaatteella.
Ota rohkeasti yhteyttä : krister.kettunen@foxtail.fi
KEVYT-TRUSSI BANDEROLLEILLE JA MAINOSKANKAILLE
20,00 € / metri
Erittäin kevyt ja kestävä musta hiilikuiturakenne.
Pyydä tarjous: krister.kettunen@foxtail.fi
Toimitamme myös tulosteet ja levyt trussikehikolle mittatilaustyönä toiveenne mukaan.

Kevyt-trussi banderolleille

7.-9. kesäkuuta 2019, Parkano

KALUSTEET (toimitettuna osastolle)

BT1 30,00 € / kpl

BT2 40,00 € / kpl
punainen, valkoinen tai musta

BT3 40,00 € / kpl

BT4 30,00 € / kpl

Kysy lisää
baarituolimalleja:
krister.kettunen@
foxtail.fi
BT5 30,00 € / kpl

BT6 30,00 € / kpl

MT1 20,00 € / kpl
9 eri väriä!!

MT2 40,00 € / kpl

BT7 30,00 € / kpl

MT3 10,00 € / kpl

Kysy lisää
tuolimalleja:
krister.kettunen@
foxtail.fi

MT5 40,00 € / kpl

MT4 40,00 € / kpl

7.-9. kesäkuuta 2019, Parkano

KALUSTEET (toimitettuna osastolle)

Kysy lisää
pöytämalleja:
krister.kettunen@
foxtail.fi

ET1 Esittelytiski 126 cm leveä,
100 cm korkea, 500 mm syvä
80,00 € / kpl saatavilla haluamallasi tulosteella.

KP2 Kahvilapöytä 45,00 € / kpl

BP1 Baaripöytä
30,00 € / kpl

SP1 Suorapöytä
160x60cm 45,00 € / kpl

KP1 Kahvilapöytä 50,00 € / kpl
5 eri väriä!!

SP2 Suorapöytä 180x80cm
32,00 € / kpl
(suosittelemme liinoitusta)

NA
TU

Special tiskit
PUNKALIVE ja
NATURAL
300,00 € / kpl
RA

L

PUNKALIVE

7.-9. kesäkuuta 2019, Parkano

KALUSTEET (toimitettuna osastolle)

Sohva 200, 00 € / kpl
Kysy värejä!

Retretti Design istuimet
1-istuttava 50,00 €
			
2 - istuttava100,00 €
				3-istuttava 130,00 €

NR1 Nopparahi
50,00 € / kpl
NR2 Kaarirahi
50,00 € / kpl
Kysy lisää
loungekalusteita:
krister.kettunen@
foxtail.fi

ET1 Esiteteline 30,00 € / kpl

Fatboy-tuotteet
Säkkituoli (musta tai harmaa)			
90,00 €
Neliö -ja kaarirahi (musta,hopea,pun)
70,00 €
Pyöreä rahi(oranssi,pinkki,sininen,lime)
50,00 €		

ET2 Esiteteline 30,00 € / kpl

7.-9. kesäkuuta 2019, Parkano

VALAISTUS

KV1 Kohdevalaisin 40,00 € / kpl
Vaatii seinärakenteen tai
kevyt-trussin !
LV1 Lattiavalaisin 55,00 € / kpl
Kysy lisää malleja!!
(krister.kettunen@foxtail.fi)

KV1 Kattovalaisin Oranssi
55,00 € / kpl
Kysy lisää malleja!!
AV-TEKNIIKKA
Näyttö 42”		
450,00 €
Näyttö 55”		
500,00 €
Jalka näytölle		
150,00 €
Mediaplayer		
200,00 €
(materiaalin pyörittämiseen, kaikki formaatit)
Ipad			120,00 €
Ipad lattiateline
80,00 €
Jatkojohto		
HDMI-kaapeli		
Kysy lisää
AV-tekniikasta
krister.kettunen@
foxtail.fi

5,00 €
15,00 €

7.-9. kesäkuuta 2019, Parkano

TULOSTEET
Tuloste kevytlevylle (viscom)			
Tuloste banderolli/mainoskangas		
Tarratuloste (esim tiskiin tai seinään)

70,00 € / m2
80,00 € / m2
60,00 € / m2

Autamme mielellämme teitä graafisissa töissä!
Meiltä myös tulosteiden suunnittelu ja graafiset työt toiveidenne mukaan.
Kysy lisätietoja: krister.kettunen@foxtail.fi

SOMISTEET
Laatikkoliinoitus vuokrapöytään					11,00 € / m
-ilmoita tilauksessa kankaan väri
Kauden kukat / kukkasomistus matala tai korkea
50,00 €
-ilmoita tilauksessa toiveet
Viherkasvi korkea (puu / palmu)					90,00 €
Koristetyyny 40 x 40 cm						10, 00 € / kpl
-ilmoita tilauksessa toivomasi väri
Vanhat puulaatikot 40 x 40 x 25 cm tai 60 x 40 x 40 cm		
15,00 € / kpl
Paljon erilaista somistustavaraa saatavilla eri teemoilla. Uutta designia, vanhaa tavaraa.
Luontoteemalla (esim ”puupölli” kalusteita, linnunpönttöjä ym.)
Lautaseinärakennetta somistukseen toiveiden mukaan. Vain taivas on rajana!
Kysy lisää ja pyydä tarjous!
krister.kettunen@foxtail.fi

