Tervetuloa Päihdepäivät verkossa 2021 -tapahtuman
virtuaalinäytteilleasettajaksi
Päihdepäivät on EHYT ry:n ja Ehkäisevän päihdetyön järjestöverkoston yhdessä järjestämä valtakunnallinen
koulutustapahtuma, jossa mm. päihdealalla työskentelevät ammattilaiset, päättäjät ja vapaaehtoiset
tapaavat toisiaan, verkostoituvat ja osallistuvat seminaareihin. Vuonna 2020, jouduimme perumaan
tapahtuman koronapandemian vuoksi ja vuonna 2021 tapahtuma toteutetaan kokonaan verkossa. 2019
Päihdepäivillä Kulttuuritalolla vieraili päivittäin noin 600 osallistujaa.
Päihdepäivät 2021 järjestetään 19.–20.5. kokonaan etänä verkossa. Kahden päivän aikana osallistujat voivat
tutustua seminaariohjelman lisäksi virtuaaliseen messuosastoon sekä seurata puheenvuoroja, haastatteluita
ja muuta ohjelmaa. Virtuaaliseen messuosastoon tutustuminen on kävijöille ja yleisölle maksutonta, mikä
mahdollistaa esimerkiksi opiskelijoiden, läheisten ja vapaaehtoisten. Lisäksi tapahtuman miniseminaarit
sekä tauko-ohjelma ovat vierailijoille ilmaisia. Osallistumisohjeet verkkotapahtuman maksuttomaan
ohjelmaan päivittyy kevään aikana Päihdepäivien verkkosivuille www.paihdepaivat.fi.

Virtuaalinen messualue
Virtuaalinen messualue sijoittuu tapahtuma-alustalle, joka on kaikille tapahtuman kävijöille avoinna sekä
keskiviikkona että torstaina.
Messupiste sisältää:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Vakiomuotoinen osastokuva virtuaalialustalla esittelypisteestä/osastosta
Organisaation nimi tai logo virtuaalisen osaston tiskiin (png)
Esittelyteksti osastolle/näytteilleasettajaluetteloon (max. 300 merkkiä)
Linkki näytteilleasettajan kotisivuille (yksi linkki)
Linkit organisaation some-kanaviin (esim. Twitter)
Yhteystiedot
Messuosaston seinän ja painikkeiden väritys (valitaan itse värikartasta)
Esitteet (pdf-tiedosto, max. 5 kpl)
Live-Chat kävijöiden kanssa
Katso messutarjoukset – näytteilleasettajan linkki tarjoussivuille
Yhteydenotto – linkki näytteilleasettajan yhteydenottolomakkeeseen
Osaston vieraslista: nimi, titteli, sposti, paikkakunta (vain luvan antaneet kävijät, muut lukuna)
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(esimerkkikuva messupisteestä)

Hinnasto
Virtuaalisen messupisteen hintaan sisältyy iso messupiste ja siihen kuuluvat toiminnot. Hintaan lisätään
laskutuslisä. Maksu tapahtuu heti ilmoittautumisen yhteydessä joko tilaamalla lasku tai maksamalla
pankkikortilla tai verkkopankkia käyttäen. Voit myös tilata itsellesi lisänäkyvyyttä tapahtuman
mainospaikoille eteisaulaan ja messualueelle.

Virtuaalisen messupisteen varaaminen
Messupistettä varattaessa tarvitaan yhteyshenkilön tiedot. Hintaan ei sisälly osallistuminen seminaareihin.
Messupisteitä on rajattomasti ja pisteet järjestetään tapahtuma-alustalle aakkosjärjestyksessä. EPTverkosto, Päihdepäivien kumppani MIELI ry sekä EHYT ry näkyvät tapahtuma-alustalla ensimmäisenä. Pöytiä
voi varata vain yhden per organisaatio tai hanke. Varaus on sitova ja varauksen peruuttamismaksu on 100 €.
Messupisteet varataan 25.1.–31.3. sähköisesti osoitteessa www.päihdepäivät.fi
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Osallistujien kokemus
Päihdepäivät tapahtuma haluaa mahdollistaa kaikkien päihde- ja mielenterveysaiheesta kiinnostuneiden
pääsyn tapahtumaan. Tapahtumassa vierailevat pääsylipun seminaareihin ostaneet sekä ilmaisvieraat.
Ilmaisvieraita ovat, joko tapahtumaan rekisteröityneet tai rekisteröitymättä jättäneet henkilöt. Maksuton
osallistuminen tapahtuu klikkaamalla itsensä suoraan tapahtumaan Päihdepäivien verkkosivuilta
tapahtumapäivänä.
Kaikilla rekisteröityneillä ilmaiskävijöillä sekä lipunostaneilla on mahdollisuus chat-keskustella
messupisteillä sekä kerätä materiaaleja messupisteiltä omaan Päihdepäivät salkkuun ja sähköpostitta
materiaalit itselleen milloin tahansa.
Rekisteröitymättä voi osallistua esimerkiksi, jos henkilö ei omista sähköpostiosoitetta. Nämä henkilöt eivät
pääse chatin kautta keskustelemaan tai keräämään esitteitä itselleen, mutta voivat vierailla messualueella
vapaasti.
Päihdepäivien teema vuonna 2021 on Päihteet, mieli ja nuorten hyvinvointi. Näytteilleasettajien toivotaan
ottavan tämä huomioon, sillä moni osallistuja kuulisi mielellään lisää teemasta. Teemaa käsiteltäessä voi
ottaa huomioon näkökulmia esimerkiksi monimuotoisista työtavoista tai erilaisista asiakasryhmistä.

Messupisteen ja esittelijöiden rekisteröityminen virtuaalialustalle
Messupisteiden myynti päättyy 31.3. Huhtikuun aikana virtuaalialustan toteuttaja Globex ottaa
messuosaston varaajaan yhteyttä ja pyytää tarvittavat aineistot messupisteen rakentamista varten.
Näyttelypisteen varaajalle lähetetään rekisteröitymislinkki noin 1–2 viikkoa ennen tapahtumaa. Kun alusta
avataan näytteilleasettajille, järjestetään myös neuvontapäivä. Avaus- sekä neuvontapäivä tarkentuu
myöhemmin. Messupisteen varaajan rekisteröidyttyä näytteilleasettajaksi tapahtumaan, hän voi itse lisätä
muita organisaation tai hankkeen esittelijöitä, joille järjestelmä lähettää omat linkit, joilla pääsevät
tapahtumaan. Esittelijöiden määrässä ei ole rajoituksia.
Messuosaston hintaan ei sisälly messupisteen työntekijöiden osallistuminen maksulliseen
seminaariohjelmaan.

Lisätiedot
Katarina Rehnström
Suunnittelija
katarina.rehnstrom(a)ehyt.fi
050 408 1725
www.päihdepäivät.fi
@Paihdepaivat_
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