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Mikä on teidän yrityksenne 
salaisuus?

Jäsentä

”Kiitos! Täyden kympin suoritus!”

” Paljon asiaa, mutta kaikki käytiin läpi 
uusilla ja innostavilla menetelmillä”

”Hyvä tilaisuus kaiken kaikkiaan - 
yksi parhaista tähän asti alalta.”

Yhteisöjäsentä

Me LOGYlla tiedämme, että ilman toimivaa hankintaa ja logistiikkaa sekä 
yhteistyötä, ei ole toimivaa bisnestä. 

Tarjoamme puitteet kasvulle - oli kyseessä ammattitaidon tai liikevaihdon 
lisääminen.

Tapahtumat ja koulutukset antavat loistavat eväät alan konkareille päivittää 
osaamistaan ja nälkäisille nuorille mahdollisuuden luoda verkostoja alan 
huippuammattilaisten kanssa. 

Tilaisuutta
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Yksi kaikkien ja kaikki yhden puolesta!

”Älykkäillä ratkaisuilla 
luodaan asiakastyytyväisyyttä 
ja kasvua - kustannusten 
minimoinnin sijaan kannattaa 
keskittyä yhteistyöhön!”
Markku Henttinen,
Toimitusjohtaja LOGY ry

Hankinta- ja logistiikka-alan ammattilaisten on tullut aika vetää 
yhtä köyttä.
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Anna äänesi kuulua.
Tule mukaan valtakunnan laajimpaan 
hankinnan ja logistiikan ammattilaisten verkostoon.

Tapahtumia
Alan huiput kohtaavat LOGYn 
seminaareissa ja näyttelyissä.

Ajankohtaista, kiinnostavaa ja 
käytännönläheistä -
erinomaiset puitteet 
verkostoitumiselle!

Tehosta toimintaa, paranna 
kilpailukykyä, 
kehitä ammattitaitoa. 

Osallistu koulutuksiimme ja 
hanki alan viimeisin 
osaaminen!

Foorumitoiminta - tehokkuutta ja 
kustannussäästöjä sekä kilpailu- ja 
asiakaspalvelukykyä 
foorumitapahtumista ja -palveluista.

Hankinta, SCM, Kuljetus sekä 
Sisälogistiikkafoorumi.

Alan johtava ammattilehti 
Osto&Logistiikka pitää ajantasalla 
alan uusimmista tuulista.

Koulutusta

Verkostoja

Yritys- ja yhteisöjäsenilleAmmattilaisille

Tietoa



Anna äänesi kuulua.
Tule mukaan valtakunnan laajimpaan 
hankinnan ja logistiikan ammattilaisten verkostoon.

Edistä ammatillista osaamistasi ja verkostoidu alueesi 
monipuolisilla vierailuilla ja matkoilla!

Aluerajat ylittävät aluetapahtumat ovat pääasiassa 
maksuttomia jäsenillemme.

Kontaktit, ammatillinen kehittyminen 
ja uuden oppiminen luovat erinomaiset 
edellytykset urakehitykseen. 
Tätä ja paljon muuta - 
Young Professionals!

Henkilöjäsenille

Yhteistyötä

Tulevaisuuden 
tekijöitä



Ammattilaisia yhdistäen.
Liity hankinnan ja logistiikan ammattilaisten 

vahvaan verkostoon. Me palvelemme.

Markku Henttinen
Toimitusjohtaja
markku.henttinen@logy.fi
0400 730073
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Marja Vuori
Toimistosihteeri
marja.vuori@logy.fi
040 1845353

Lotte Manninen
Koulutuspäällikkö
lotte.manninen@logy.fi
040 7178242

Maria Tiilikainen
Tapahtumapäällikkö
maria.tiilikainen@logy.fi
050 3685862

Jussi Peltola
Palvelupäällikkö
jussi.peltola@logy.fi
0407799753

Tanja Tulonen
Tapahtumapäällikkö
tanja.tulonen@logy.fi 
050 3710517

Hanna van der Steen
Palvelupäällikkö
hanna.vandersteen@logy.fi
040 6588198

Marjukka Laurila
Markkinointikoordinaattori
marjukka.laurila@logy.fi
0440460258


