
 

12.3.-13.3.2019 

VERO2019 
talouden, sijoittamisen, 
verotuksen ja varainhoidon 
suurtapahtuma 
Vero2019:n aihepiirejä ovat mm.  osake- ja rahastosijoittaminen, 
verotus, asuminen sekä kodin ja yrityksen talousasiat. Tapahtuma 
koostuu asiantuntijaluennoista, tietoiskuista, paneelikeskusteluista 
sekä näyttelystä.  

Verotapahtuman kävijöistä*)  

- 84% on yksityissijoittajia 
- 75 % löysi tuotteen, palvelun tai neuvon, jota käyttää 
- 53 % vietti 1-2 päivää tapahtumassa 
- 92,2 % mielestä tapahtuma vastasi tai ylitti odotukset 
   

 

 

 

 

 

 

 

 

(*Vero2018 kävijätutkimus)  

 

Vero2019 tapahtumapaikka on Marina Congress Center, Katajanokanlaituri 6, 
Helsinki. Aukiolo: ti 12.3. klo 9-17, ke 13.3. klo 9-17. Järjestäjä: Veronmaksajain 
Keskusliitto ry 

 

 Pakettiosastot 

Pakettiosastojen koot ovat 6 -20 
neliömetriä. 

KULMAOSASTO 

 

VÄLIOSASTO 

 

TIETOTORIPAIKKA 

 

ks. hinnasto s.2 

 

   
  

 

Design-osastot 

Design-osastot suunnitellaan ja 
räätälöidään toiveiden mukaisesti. 

Kysy lisää: 
Anne Karhola, An-Net Oy 

puh 050 522 0620 
 

anne.karhola@an-net.fi  

 

 



 
Pakettiosastojen hinnasto: 
Pakettiosasto sisältää: 

• rekisteröitymismaksun, 
näyttelypinta-alan 

• helmenharmaat 
seinäelementit, otsalaudan 

• tarvittavan valaistuksen, 
sähköliittymän  

• (pistorasia 10A max, 1 kw) 
• osaston pystyttämisen ja 

purkamisen 
• Matto ei sisälly valmispakettiin, mutta on mahdollista tilata erikseen. 

Maton hinta on alakerrassa 7 €/m² + alv ja yläkerrassa 13 €/m² + alv. 
Maton värivaihtoehtoja 20, väri vahvistetaan rakentajalle mahdollisten 
kalustetilausten yhteydessä. 

• Osastoa voit täydentää lisähintaan kalusteilla ja somisteilla. Ota yhteyttä 
messurakentajaan: WS-Expogroup Oy Ltd, Saima Koskikallio, puh 041 
5370 114, saima.koskikallio@wsgroup.fi. 

Tietotorisosasto, hinta: 2 900 € + alv 
Sisältää: rekisteröitymismaksun, 30 minuutin tietoiskuajan, osaston, jossa taustaseinä, 
johon teipattuna yrityksen logo/nimi, - logoa valaiseva varsivalaisin,  
baaritiski jossa sisällä säilytystilaa (95x40x91 cm), baarijakkara, esiteteline, roskakori 
. 

Osaston koko 
m² 

Hinta € 

6 m² 2 285 € + alv 
8 m² 3 288 € + alv 
9 m² 3 503 € + alv 
12 m² 4 328 € + alv 
15 m² 5 155 € + alv 
16 m² 5 526 € + alv 
18 m² 6 096 € + alv 
20 m² 6 628 € + alv 

 
 

  

Hinnat: 
 

Rekisteröintimaksu 530 €  
Osasto m2 230 €  
hintoihin lisätään alv 

 
Tehosta näkyvyyttäsi ja varaa 
tietoiskuosasto!  

 
Näyttelyosastojen lisäksi tarjoamme 
tietoiskuaikoja saleissa, joihin 
mahtuu 80–350 henkilöä.  
 
Tietoiskujen sisältöä välitetään 
lisäksi salien ulkopuolella olevalle 
ruudulle. Tietoiskun pituus on 30 
minuuttia. 
 
Tietoiskun hinta on 425 € + alv / 30 
minuuttia, kun yrityksellä on 
tapahtumassa myös osasto. 
 
Pelkän tietoiskun hinta on 850 € + 
alv / 30 minuuttia. 
 
Tietoiskusalien koot: 
 
B-sali, max 110 hlö tuoliriveissä, 1. krs 
C-sali, max 80   hlö tuoliriveissä, 1. krs 
D-sali, max 150 hlö tuoliriveissä, 2. krs 
E-sali, max 350 hlö tuoliriveissä, 2. krs 
F-sali, max 250 hlö tuoliriveissä, 2. krs 
 

 

Rekisteröintimaksu 

VARAA OSASTO 
Ota yhteyttä ja kysy lisätietoja: 
Tapahtuman myynti ja 
koordinointi 
Anne Karhola, An-Net Oy 
puh 050 522 0620 
 
anne.karhola@an-net.fi  
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