
Otsalaudan korkeus on 
300 mm. Otsalautatekstin 

korkeus mitoitetaan osaston 
rakenteen sekä tekstin 

leveyden mukaan.
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  Toimi näin:  

• Oletusfontti on Helvetica medium. Halutessasi  
 voit lähettää oman, konvertoidun tekstin
• Aineistot viimeistään 30 päivää ennen  
 tapahtumaa ( jos alle 30 päivää, toimitus heti) 
 osoitteeseen graphics@messukeskus.com
• Yli 20 MB tiedostot:       
 https://messukeskus.wetransfer.com
• Viitteeksi: tapahtuman nimi / yritys / osaston nro.

Osastoratkaisuun sisältyy otsalautateksti (yrityksen nimi tai haluamanne näkyvyysnimi) tai logo, 
kulmaosastoissa 2 kpl ja päätyosastoissa 3 kpl. Aineiston tulee olla kaikissa sama. Halutessasi saat 
otsalautaan useamman eri tekstin tai logon, pyydä tarjous graphics@messukeskus.com.

OTSALAUTATEKSTI ST650

OTSALAUTALOGO  ST660

  Toimi näin:  

• Lähetä logo-originaali vektorimuodossa,  
 esim. eps, ai, cdr tai PDF-tiedostona  
 viimeistään 30 päivää ennen tapahtumaa 
 ( jos alle 30 päivää, toimitus heti)  
 osoitteeseen graphics@messukeskus.com
• Aineiston mukaan lisää viite: tapahtuman 
 nimi / yritys / osaston nro.

Logon korkeus mitoitetaan
otsalaudan koon mukaan.



The height of the fascia is 300 mm.
Text height on profile fascia will be 

140 mm (the visible are of the fascia 
is 200 mm). For standard fascia, 

the height of the text will be 
determined by the width.

  Material instructions:  

• Default font is Helvetica medium. If you wish, 
 you can send your own, converted text
• Please submit the material 30 days before the 
 event (if under 30 days, deadline immediately)    
 to graphics@messukeskus.com
• Over 20 MB files:
 https://messukeskus.wetransfer.com/
• Reference: event name / company / stand number.

Ready-made stand solution includes fascia text (company name or - name) or logo, two for corner 
stands and three for end stands. The material needs to be the same. If you wish to have multiple 
different texts or logos, please ask for a quote from graphics@messukeskus.com.

FASCIA TEXT ST650

FASCIA LOGO  ST660

  Material instructions:  

• Please submit the original logo in vector format,
 e.g. eps, ai, cdr or PDF-file 30 days before the 
 event (if under 30 days, deadline immediately)    
 to graphics@messukeskus.com
• Over 20 MB files:
 https://messukeskus.wetransfer.com/
• Reference: event name / company / stand number.

The height of the logo 
will be determined by 
the size of the fascia.
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