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Sisälogistiikka-foorumin johtoryhmä 
2018 suosittelee! 

 Pasi Nieminen, Toyota Material Handling Finland Oy, pj.
 Jere Ahonen, Suomen Transval Group Oy (varapj.)
 Janne Aikio, DSV Solutions Oy
 Mikko Kymäläinen, Inex Partners Oy
 Simo Muurinen, ABB Oy
 Mira Sohlman, Leanware Oy
 Mikko Palojoki, Rexel Finland Oy
 Ilkka Penttilä, Metso Flow Control Oy
 Isto Sahi, Fiskars Oyj
 Ville Vuorisalo, Posti Oy
 Jussi Peltola, LOGY ry (palvelupäällikkö)
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Hyödynnä ainutlaatuinen 
mahdollisuus luoda uutta bisnestä ja tavata 

asiakkaita 1 päivän aikana.
Tapaa seminaarin osallistujat – yli 100 sisälogistiikka alan asiantuntijaa ja päättäjää



Yhteistyökumppanuus kannatta

• Osallistujille varattu reilusti aikaa näyttelyyn tutustumiseen 
ennen seminaarin alkua ja kaikilla tauoilla

• 08.00–09.00 Ilmoittautuminen ja aamukahvi 
• 10.50–11.15 Tauko 
• 12.10–13.10 Lounas
• 14.05–14.35 Iltapäiväkahvi 
• 16.15 Päivä päättyy

Näyttelyalue sijoitettu seminaarisaliin, jossa myös aamu ja iltapäiväkahvitarjoilut

• Saat näkyvyyttä sisälogistiikan huipputapahtumassa Suomessa

• Kuulet alan parhaita käytäntöjä ja viimeisimmät trendit sisälogistiikan 
alueelta seminaarin eturivin asiantuntijoilta 
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Kumppanipaketin hinta

Hinta ja sisältö 2000 eur + ALV

 2x2m näyttelytilan
 Voit käyttää tilaa omien toiveidesi mukaisesti

 Yhteistyökumppanin 1 edustaja seminaaripäivään
 Extra-henkilöt LOGYn Jäsenhinta 255€+alv – 20%

Näkyvyys Sisälogistiikkapäivän markkinointimateriaaleissa
Yhteistyökumppanin nimi ja logo lisätään:
 Seminaarin Internet sivuille: http://www.logy.fi/tapahtumat/tapahtuma/sisalogistiikkapaiva.html
 Seminaarin Internet-sivujen yhteistyökumppanin logosta ja nimestä linkki 

kotisivuille/kampanjasivuille
 Markkinointiviesteihin, tapahtuman PDF-esitteeseen (LOGYn sivuilla ladattavissa) sekä 16.5 

seminaarin tauoilla esitettävään diaesitykseen
 Logistiikka-lehden tapahtumaa edeltävän teemalehden mainokseen

Tapahtumassa jaettavassa seminaarikansiossa yhteistyökumppanin esite
(1kpl A4)
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Ks. 
Pääyhteistyö-
kumppanin 

extrat 
seuraavalta 

sivulta!

http://www.logy.fi/tapahtumat/tapahtuma/sisalogistiikkapaiva.html


Pääyhteistyökumppani - extrat

Hinta ja sisältö 5000 eur + ALV

 Mahdollisuus antaa ”pieni lahja” osallistujille tapahtuman päätteeksi
 Tapahtumaa edeltävässä lehdessä 1/1-sivun mainos tai aukeaman advertoriaali
 (ilmoitusten varaus viim. 26.4 Mika Säilä, ilmoitusmyynti)
 Tapahtumassa 3 edustajaa 
 Tapahtuman sivun logoissa pääyhteistyökumppanin logon yhteydessä maininta 
 ” Tapahtuman pääyhteistyökumppani ”
 10 minuutin puheenvuoro ohjelmassa
 LOGYn Internet sivuille, osioon ”Jäsenyrityksemme tapahtumia” etukäteen kumppanin tapahtumailmoitus, jossa kuvauksenne 

esim. ”tapahtumassa meillä paikalla, tule käymään osastolla” (Logo ja 250 merkkiä)
 OPTIO: Osto-Logistiikka lehden suorapostitus kumppanin määrittelemälle asiakaskunnalle (3EUR/lehti, min 50 kpl)
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MYYTY



Osallistujien kommentteja viimevuotisesta 
seminaarista:
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”Hyvä tilaisuus kaiken kaikkiaan, 
yksi parhaista tähän asti 
sisälogistiikan alalta.”

”Mainio tapahtuma jossa 
mukana Suomen sisälogistiikan 
parhaita asiantuntijoita!”

”Loistavat esitykset! Hyvä 
Verkostoitumistilaisuus.”



Kiitos!

Kerron mielelläni lisää tapahtumasta!
Tanja Tulonen, Tapahtumapäällikkö, LOGY ry

050 371 0517, tanja.tulonen@logy.fi

Vanha Ylioppilastalo, Mannerheimintie 3, Helsinki
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