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Lehdistöakkreditoituminen Frankfurtin messuille
Messe Frankfurt Exhibition GmbH on siirtynyt lehdistöakkreditoinnissa online-järjestelmään.
Akkreditoituminen tapahtuu internetissä osoitteessa http://accreditation.messefrankfurt.com
Myös jokaisen messutapahtuman omilla nettisivuilla ’For Journalists’ -osiossa on linkki
akkreditointiin.

Online-akkreditoitumisen eteneminen
•

Ensimmäisellä kerralla käyttäessäsi uutta järjestelmää sinun täytyy rekisteröityä sisään ja
luoda itsellesi käyttäjätunnus ja salasana.
Valitse Register
Täytä sähköpostiosoitteesi
Täydennä sivustolla näkyvä vahvistuskoodi
Luo itsellesi salasana
Kun olet tehnyt rekisteröitymisen, saat sähköpostiisi linkin, jota sinun täytyy
klikata rekisteröitymisen viimeistelemiseksi.
Rekisteröityminen palveluun tarvitsee tehdä vain kerran. HUOM! Laita
käyttäjätunnus ja salasana muistiin, sillä akkreditoituessasi seuraaville messuille
käytät samoja tunnuksia sisäänkirjautumiseen.

•

Täytä akkreditointisivustolle henkilö- ja osoitetietosi ja statuksesi freelancerina tai tietyn
julkaisun toimittajana.

•

Seuraavassa vaiheessa kysytään todistetta journalisti-statuksesta.
Jos sinulla on voimassa oleva pressikortti:
Skannaa korttisi ja tallenna se pdf- tai jpg-muodossa koneellesi.
Lataa tiedosto akkreditointilomakkeelle ’Valitse tiedosto’ –kohdasta.
Jos sinulla ei ole pressikorttia:
Lataa ’Valitse tiedosto’ -kohdasta jokin seuraavista koneellesi tallentamistasi
dokumenteista:
- mediasi päätoimittajan, toimituspäällikön tai vastaavan allekirjoittama
’virallinen’ todistus siitä, että olet tämän median toimittaja tai freelance-toimittaja
(esimerkkimalli ohessa)
- kopio kirjoittamastasi julkaistusta artikkelista, joka ei ole 6 kuukautta vanhempi
ja jossa näkyy nimesi
- kopio lehden apinalaatikosta, jossa näkyy nimesi toimittajana tai
avustajana. Tämäkään ei saa olla 6 kuukautta vanhempi.
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•

Seuraavassa vaiheessa valitse tapahtuma, johon olet akkreditoitumassa (mikäli sitä ei ole
jo annettu valmiiksi lomakkeella). Jos olet menossa messuille, jotka järjestetään
samanaikaisesti muiden messujen kanssa (esim. Paperworld/Creativeworld/Christmasworld
tai Musikmesse/Prolight+Sound), akkreditoidu vain yhteen tapahtumista. Samalla lipulla
pääset kaikkiin tapahtumiin.

•

Ruksaa myös muut tarvittavat kohdat erityiskiinnostuksestasi yms.

•

HUOM! jos sinut on kutsuttu messuille Messe Frankfurtin vieraana ja messut maksavat
lentosi tai hotellisi tai molemmat,
kirjoita Comment-laatikkoon ’press invitation + messun nimi’
(esim. ’press invitation Paperworld’)
Jos tulet ilman kutsua omin kustannuksin, älä täytä tätä kohtaa.

•

Kun kaikki kohdat on täytetty, sulje lomake. Saat näytölle vahvistuksen (Confirm)
akkreditoinnin onnistumisesta.

•

Lähipäivinä tämän jälkeen saat sähköpostiisi viestin, joka sisältää linkin pressilippuusi.
Tulosta pressilippu ja ota se mukaan messuille.

•

Älä jätä akkreditointia ihan viime tippaan, jotta ehdit varmasti saada lippusi ennen
messuja.

Kaikissa kysymyksissä voit ottaa yhteyttä:
Messeforum Oy
Messe Frankfurt Exhibition GmbH:n virallinen Suomen edustaja
Viestintä- ja markkinointipäällikkö Virpi Hopeasaari
virpi.hopeasaari@messeforum.fi
puh 040 544 5577
www.messefrankfurt.fi
www.messeforum.fi
www.facebook.com/MesseFrankfurtFinland

LIITE: esimerkki lehdistöstatuksen todistamisesta
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Median nimi ja yhteystiedot

pvm

To whom it may concern
I hereby confirm that (toimittajan nimi) is an active member (TAI active
freelance member) of (median nimi) editorial team and is reporting about
(messun nimi) in our publication.

Yours sincerely,
(allekirjoitus)
(nimen selvennys)
(titteli)
(median nimi)

