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LAPPEENRANTA-SALI VENUE INFO
Paikat
Lappeenranta-salissa on 621 paikkaa. ja 4 pyörätuolipaikkaa. Paikkakartta on liitteenä.
Katsomo on leveä, joten laitimmaiset paikat saattavat olla lavarakenteista riippuen näkörajoitteisia.
Pyörätuolitasanteet ovat rivillä 11.
Miksauspaikat ovat keskikatsomon takana.

Reitit
Lappeenranta-sali sijaitsee Lappeenrannan kaupungintalossa. Kaupungintalon osoite on Villimiehenkatu 1.
Roudaus Lappeenranta-saliin tapahtuu takaoven kautta. Takaoven osoite on Raatimiehenkatu 21.
Auton voi jättää takaovelle. Pysäköintiluvan saa henkilökunnalta.

Tuotemyynnin roudaus on helpoin tehdä etuovista 01-tasolta (auton korkeusrajoitus 2,2m).
Tuotemyyntipiste sijaitsee useimmiten 01-tasossa, yleisön sisäänkäynnin edustalla.

Lappeenranta-sali
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Yhteystiedot
Tuotannot, järjestelyt ja laskutus
Tapahtumakoordinaattori, vastaava esimies Tero Mäkelä, puh 040 6671120
PL 11, Villimiehenkatu 1, 53101 Lappeenranta
Puh. (05) 616 2021, 0400 847 453
Faksi (05) 616 3998
kaupungintalo.tilavaraukset@lappeenranta.fi
Tapahtumateknikko
Jarkko Mattheiszen puh. 040 665 3017
jarkko.mattheiszen@lappeenranta.fi
Väliaikatarjoilut ja ravintolapalvelut
Kolme Kiveä & Co. Myyntipalvelu
010 666 8610
myynti@kolmekivea.fi
Myyntipalvelu palvelee klo. 9.00-17.00 MA-PE
Ravintola Willhelmiina
0106668616
willhelmiina@kolmekivea.fi

Järjestyksenvalvonta ja narikka
Virastomestari Toni Scharin

Tilat, kalusteet ja tarvikkeet
Pukuhuoneet
Solistilämpiö: 20m2, kaksi WC:tä
Weera: 38m2, kaksi huonetta peräkkäin. WC, suihku, iso peili, silitysrauta + lauta, jääkaappi, kahvinkeitin, liesi.
Erikseen pyydettäessä:
Neuvotteluhuone Willimies: 88m2, kaksi huonetta peräkäin. Iso peili, WC:t viereisellä käytävällä
Perusvuokraan sisältyvät kalusteet ja tarvikkeet
- Irtotuoleja n.100 kpl
- Taittopöytiä 120x40cm n.40kpl
- Puhujanpönttö
- Nuottitelineitä
- Nuottivaloja 10 kpl
- Lipputangonjalkoja 26 kpl ja lipputankoja 10 kpl
- Salissa oleva tekniikka, edellyttäen että salin tekninen henkilökunta on paikalla
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Markkinointi
Lehti-ilmoitukset
Vaihtoehtoja lehti-ilmoituksille: Etelä-Saimaa
Julisteet
Otamme vastaan julisteita max. 3 kpl
Meillä ei ole julisteiden jakajaa
Sähköiset viestimet
Lpr-salin www-sivuille ja kaupungintalon infonäyttöihin saat tapahtumasi mainoksen ilmaiseksi.
Lähetä lyhyt kuvaus ja muut tarpeelliset tiedot, kuten esitysaika, lippujen hinnat ja myyntipaikat,
tapahtumasta osoitteeseen jarkko.mattheiszen@lappeenranta.fi
Kuvat pysty- 1080x1920 ja vaakakuvina 1920x1080
Ilmoita tapahtumasi Etelä-Karjalan tapahtumakalenteriin ja valitse tapahtumapaikaksi Lappeenranta-Sali.
Näin tapahtuma nousee automaattisesti Lappeenranta-salin sivuille ja muille sivustoille, jotka hyödyntävät
tapahtumakalenterin syötteitä.
http://tapahtumat.ekarjala.fi/

Tuotemyynti
Tuotemyynti sijoitetaan yleisimmin salin ovien eteen 01-tasolle.
Talolla on runsaasti taittopöytiä 120x40cm, joita voi käyttää myyntipöytinä.

Lipunmyynti
Talolla ei ole omaa lipunmyyntiä
Tilaisuuden järjestäjä voi hoitaa lipun myynnin ovelta. Ovimyynti 01-tasolla salin ovien edessä.

Tekniikka
Talossa oleva tekniikka sisältyy pääosin salin vuokraan. Poikkeukset on mainittu varaussopimuksessa. Salin
tekniikkaa saa käyttää ainoastaan silloin kun salin oma tekninen henkilökunta on läsnä.
Tekniikasta on erillinen liite.
Tiedustelut jarkko.mattheiszen@lappeenranta.fi p. 040 665 3017

Muuta
Naulakkohenkilökunnan ja järjestyksenvalvojat voi tilata kauttamme.
Jos tilaisuudessa on järjestyksenvalvojat talon puolesta, tilaisuudesta ei tarvitse tehdä ilmoitusta viranomaisille.
Järjestyksenvalvojamme toimivat myös ovimiehinä.
Flyygelin perusvire on 442.
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kuva 1: Lappeenranta-sali

Liite 1: paikkakartta
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