Koiramessut 2021, Rotutori ja Hau Life! -lava
Koiramessut 2021 pidetään Helsingin messukeskuksessa 18.-19.12.2021. Teillä on
mahdollisuus tulla osaksi Suomen suurinta koiratapahtumaa. Kaksipäiväisen tapahtuman
aikana järjestetään Helsinki Winner ja Voittaja – näyttelyt sekä Winner Puppy ja Voittaja
Puppy – pentunäyttelyt.
Viikonlopun aikana on paljon nähtävää ja koettavaa kaikille koirista kiinnostuneille.
Messuille rakennetaan tutuksi tullut rotutori, jota sponsoroi Royal Canin ja Agria
Eläinvakuutus. Alueesta tulee selkeä oma torialue, jossa jokaisella osastolla komeilee
otsalauta yhdistyksen nimellä ja yhteistyökumppaneiden logoilla. Rotutori nousee lähelle
tapahtumakehää 6 halliin.

Rotutorin osastopaikka
Rotutoripaikat ovat kooltaan 6 m2 (L3xS2). Paikan hintaan sisältyy matto, taka- ja
väliseinät ja osaston otsalauta yhdistyksen/järjestön virallisella nimellä. Osastoja saa
somistaa oman tyyliseksi huomioiden messukeskuksen paloturvallisuussäännöt. Maton
väri on punainen tai sininen eikä se ole vaihdettavissa muuhun väriin.
Kalusteet (esim. tiskit ja vitriinit) ja tekniikka (esim. sähkö ja valaistus) tilataan suoraan
eMessukeskus-palvelusta.
Rotutori on avoinna yleisölle molempina tapahtumapäivinä. Edellytämme läsnäoloa
osastolla molempina messupäivinä.
Osastojen aukioloaika tarkentuu lähempänä messuja.

Hau Life! -lavan rotuesittelyt
Rotuesittelyjen kesto on 10 minuuttia. Esittelyt pidetään kumpanakin messupäivän Hau
Life! -lavalla. Esityksen alkuun ja loppuun on jätetty yhteensä 5 minuuttia aikaa
esiintyjille esityksen järjestelyihin. Lavalla on käytössä head-set -mikrofoni ja näyttö
esityksiä varten. Mukana saa olla yksi tai useampi mallikoira. Lavan koko n. 8 m 2 (L4xS2)
mahdollistaa myös pieniä aktiviteetteja koirien kanssa. Lavan aikataulun tekee
Kennelliitto eikä aikatauluja voi muuttaa julkaisun jälkeen.
Tuttuun tyyliin tänäkin vuonna, pitämällä 10 min pituisen rotuesittelyn Hau Life! -lavalla
molempina messupäivinä, saat alennuksen rotutoripaikasta. Huomioithan, että
rotuesittelyaikoja on rajoitettu määrä ja paikat täytetään ilmoittautumisjärjestyksessä!
Huomioithan, että emme voi luvata, ettei rotuesittely mene päällekkäin
näyttelykehien kanssa.
Ilmoittautuessanne lavalla sitoudutte pitämään rotuesittelyn aikataulun mukaisesti.

Rotutorin rannekkeet ja kulkuluvat
Rotutorin paikkahintaan sisältyy 10 kpl kulkuluparannekkeita (1 ihminen + 1-3 koiraa)
sekä 5 kpl koirien kulkulupia (1 ihminen + 1 koira) kummallekin messupäivälle (yht. 10
kpl).
Hintaan kuuluvien rannekkeiden ja kulkulupien lisäksi on mahdollista tilata näitä lisää.
Lisäkulkuluparanneke maksaa 10 €/kpl, lisäkulkuluvat koirille on ilmaisia.
Lisäkulkuluvat (rannekkeet/koirien kulkuluvat) tilataan Kennelliiton kautta.
Rannekkeet toimivat koko tapahtuman ajan (myös rakennuspäivänä). Ranneke on
henkilökohtainen eikä yhtä ranneketta voi käyttää kuin yksi henkilö messujen aikana.
Koirien kulkuluvat ovat päiväkohtaisia ja niillä pääsee sisälle vain messupäivinä.

Hinnat
Rotutoripaikka 250 € (sis. alv)
sis. maton, taka- ja väliseinät sekä otsalaudan yhdistyksen virallisella nimellä.
Rotutoripaikka ja Hau Life! -lavan rotuesittelyaika 150 € (sis. alv)
sis. maton, taka- ja väliseinät sekä otsalaudan yhdistyksen virallisella nimellä, sekä 10
min rotuesittelyn lauantaina ja sunnuntaina.
Ilmoittautumistietoja pääsee muokkaamaan 9.10. asti vahvistusviestin mukana tulevasta
linkistä. Voit siis palata muokkaamaan tietoja tai perumaan paikan, jos olet estynyt
osallistumaan.
ILMOITTAUTUMINEN SULKEUTUU 9.10. KLO 23:50.
Tarkemmat tilausohjeet sekä aikataulut saat sähköpostiisi ilmoittautumisen
sulkeutumisen jälkeen.
Lisätietoja: rotutori@kennelliitto.fi

