
Näkyvyyttä • Kohtaamisia • Kokemuksia

Yli 300 yritystä, päättäjät yhdessä paikassa, logistiikka- ja hankinta-alan arvokkaimmat kontaktit - 
missä? LOGY Conferencessa 9.-10.2.2017 tietenkin! 
Pohjois-Euroopan vuoden tärkein kohtaamispaikka vetää vuosi vuodelta alan päättäjät paikalle. 
Kumppaninamme pääset mukaan konferenssihumuun sekä Finlandia-talolle että M/S Silja Europalle. 

Kumppaniksi – kyllä kiitos! 

Ota yhteyttä: 
Anna Tiensyrjä
Tapahtumapäällikkö, LOGY ry
Sähköposti: anna.tiensyrja@logy.fi
Puhelin: 050-4828599

Transform your customer experience!

Näkyvyyttä • Elämyksiä • Kontakteja
Yli 500 päättäjää Finlandia-talolla sekä M/S Silja Europalla - LOGY Conferencesta löydätte 
tulevanakin vuotena logistiikka- ja hankinta-alan arvokkaimmat kontaktit. Pohjois-Euroopan vuoden 
tärkein tapahtuma LOGY Conference järjestetään jälleen 8.2.2018. 

Tule siis kumppaniksemme Finlandia-talolta Itämeren aalloille ja: 
Transform your customer experience!

Kumppaniksi – kyllä kiitos! 

Ota yhteyttä: 

Maria Tiilikainen
Tapahtumapäällikkö
maria.tiilikainen@logy.fi
Puhelin 050 368 5862



Näy ja jää mieleen!Kohtaa ja koe!

• Kohtaa alan päättäjät paraatipaikalla ja laajenna 
verkostoasi. 

• Syvenny keskusteluun ja isännöi lounasseuruet-
ta 20 hengelle Finlandia-talolla. Saatte lounaalle 
yrityksenne mukaan nimetyn pöydän ja voitte 
kutsua kauttamme osallistujalistalta toivottua 
lounas-seuraa.

• Osallistu - 2 henkilöä mukaan sis. seminaari- ja  
risteilypaketin, arvo (2110 eur) – Lisähenkilöt 
yrityksestänne etuhintaisilla lipuilla 595eur/hlö, 
max 10 henkilöä. 

      Risteilypaketti veloitetaan erikseen.

• Mini-Lounge - Finlandia-talossa sekä laivalla 
      käyttöönne  2m x 2m tila. (Mahdollisuus tuoda
      yrityksenne roll-up, näyttö ym.
      markkinointimateriaalit.)

• Esittäydy Finlandia-talossa - Pääyhteistyökump-
pani esittäytyy Finlandia-talossa koko yleisölle 
(hissipuhe 1 min).

• Puheenvuoro laivalla - Pääyhteistyökumppani voi 
pitää substanssipuheenvuoron tai osallistua 

      paneelikeskusteluun. 

• Mainosta - Sponsoroidut artikkelit/ advertoriaali 
(1500€) yrityksestänne Osto & Logistiikka verkko-
mediaan. Lisäksi LOGY:n mediaratkaisuiden 750€ 
arvoinen voucher, (käytettävä maaliskuun 2018 
loppuun mennessä)

• Hyödy nettisivuista, uutiskirjeistä ja mobiiliappli-
kaatiosta & näkyvyydestä tapahtumassa sekä sen 
jälkeen (mm. Kauppalehti, LOGYn omat kanavat, 
markkinointimateriaalit)

Pääyhteistyökumppanuus

Bonus!
Kun tulet kumppaniksi syyskuun 2017 aikana, saat 10% alennusta paketista.

8500 eur + alv
(Ei-jäsenille 9500 eur + alv)



Näy ja jää mieleen!Kohtaa ja koe!

• Kohtaa alan päättäjät ja luo 
arvokkaita kontakteja.

• Osallistu - 2 henkilöä mukana koko 
seminaarissa sis. risteilypaketti 
(arvo 2110 eur). 

• Vaivatonta näkyvyyttä - Finlandia-talossa 
sekä laivalla käyttöönne pystypöytäpaikka. 
Laivalle mahdollisuus tuoda yrityksenne 

        roll-up.

• Ohjelma laivalla - Osa laivaohjelmasta 
koostuu kumppanien substanssipuheen-
vuoroista (Lisätiedot: LOGY ry)

• Mainosta LOGY:n mediaratkaisuiden 1500€ 
arvoinen voucher, minkä voitte käyttää 
valitsemallanne tavalla maaliskuun 2018 
loppuun mennessä.

• Hyödy nettisivuista, uutiskirjeistä ja 
       mobiiliapplikaatiosta & näkyvyydestä 
       tapahtumassa sekä sen jälkeen.

Kumppanuus

3500 eur + alv
(Ei-jäsenille  4500 eur + alv)

Bonus!
Kun tulet kumppaniksi syyskuun aikana 2017, saat 10% alennusta paketista.


