
GOLD, SILVER & WATCH  Mässa 2021 
SCANDIC HELSINKI AVIACONGRESS  
 
Plats: 
SCANDIC HELSINKI AVIACONGRESS  
Helsinki-Vanda bredvid flygplatsen  
Robert Huberin tie 4, 01510 VANDA 
Tel: +358 9 6899 9031 
 
Öppet: 
Lördag: 06.11.2021  kl 11-18  
Söndag: 07.11.2021 kl 10-16 
 
Viktig information om byggandet: 
Byggande av avdelningar på fredag 05.11.21. kl 17-21.  
Mindre monteringsjobb för avdelningarna på lördag 06.11. kl 8-11 och söndag 07.11. kl 9-10.  
Nedmonteringstiden är söndag 07.11. kl 16-20.   
Personer som bygger och nedmonterar måste visa utställares pass. 
 
Säkerhet: 
Avdelningarna är på utställarens eget ansvar och vi rekommenderar att du skaffar dig 
nödvändig försäkring och ser till att lätt borttagbara föremål ligger bakom lås. Området 
har nattväktare på fredag-lör och lör-sön från kl. 18.00 till 07.00. 
 
Utställaravgifter: 
Registreringsavgift / Media-avgift 350€ + moms   
Priserna per kvadratmeter mindre än 20 m2 : 50€/m2 och över 20 m2 : 40 €/ m2 + moms 
 
Registrering: 
I år finns det också en online -registrering som görs på förhand. Fyll i 
registreringensblankett på vår webbplats eller i tidningen Gold, Silver & Watch. Var 
beredd att presentera identitetsbevis vid behov. 
 
Parkering: Betalning till P-maskin på P-område 
Pris 10 € per dag. (man kan betala för hela mässan på en gång). 
För dagsbesökare 5 € / 10 timmar 
 
Garderob: 
Garderoben är gratis. 
 
Trådlöst nätverk: 
Scandic easy, ett gratis WLAN -nätverk, betjänar utställare och besökare. 
 
Lunch: 
Konferensutrymmet på andra våningen har en buffémiddag från 12.00 till 14.00 där 
buffén kostar 20 € och brödbuffén + toast 10 € / styck. (detta kan ännu ändras) 
 
Cocktailfest på lördagskvällen 
En cocktailmiddag kommer att hållas i utställningslokalens övre lobby lördagen den 6 



november från kl. 18.00. Priset på en cocktailbiljett som beställs i förväg är 45 €. Biljetter 
köpta på mässan kostar 50 €, men endast begränsat antal finns. 
Det lovas musik och samvaro på cocktailfesten. 
 
Beställningar: gswmessu@gmail.com. Biljetter förhandsbokas senast 25 oktober 2021. 
Rootsgoods ansvarar för musiken. Zydeco -dragspelaren Tero Pulkkinen och sångaren 
Petsku Lemström höjer stämningen med inhemska och utländska klassiska hits, med allt 
från Johnny Cash till Presley. 
 
Inkvartering: 
Vi har reserverat en 30-rumskvot för utställare och mässgäster till och med den 26 
oktober under namnet Gold, Silver & Watch 2021 till följande specialpriser: 
- enkelrum 80 € / dag 
- dubbelrum 90 € / dag 
- Superior enkelrum 100 € / dag 
- Superior dubbelrum 110 € / dag  
 
Gold, Silver & Watch -tidningen 
Tidningen kommer ut två veckor före mässan och om du vill annonsera, vänligen 
kontakta: Petri Järvinen 0400-530 541 gswmessu@gmail.com  
petri.myynti@gmail.com 
Du får också gärna berätta om nya produkter och andra nyheter. 
Mediakortet är bifogat. 
 
TACK OCH VÄLKOMMEN ! 
GSW mässteamet 
 
Kontaktperson: Petri Järvinen,  tel.  0400-530 541, gswmessu@gmail.com 
www.goldsilverwatch.fi 

	
	

	

	

	


