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Vuoden 2020 LOGY Conferencen osalta odotukset 
on nostettu korkealle! Yleisön pyynnöstä 
konferenssipäivää on pidennetty, jotta huikeiden 
ohjelmanumeroiden välissä on mahdollisuus 
verkostoitua vanhojen ja uusien tuttujen kanssa sekä 
nauttia Finlandia-talon lounaasta kiireettömästi.

SMART
CONNECTED 
WORLD

KÄYNNISTÄ 
VUOSI 2020 
TULOKSEKKAASTI!

LOGY Conferencen juontavat  
Taru Lindeman ja Peter Nyman.

LOGY CONFERENCE 2020 
    Finlandia-talo 6.2.2020  
    Viking XPRS 6.–7.2.2020
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LOGY Conferencen vuoden 2020 teema on Smart 
Connected World. Teknologia muuttaa yritysten 
toimintaympäristöä ja ammattilaisten arkea niin 
lyhyellä kuin pitkällä aikavälillä. Yritykset toimivat yhä 
enemmissä määrin myös osana ympäröiviä paikallisia 
ja globaaleja yhteisöjä. 

Näistä lähtökohdista olemme kutsuneet alan 
kiinnostavimopia kansainvälisiä ja kotimaisia puhujia. 
Luvassa on varmasti uusia innovatiivisia ideoita, joita 
voit hyödyntää omassa työssäsi!

IDEOITA LAATIKON ULKOPUOLELTA

LOGY Conference on alalla käsite. Vuosien varrella 
tapahtumasta on ammentanut uusia ideoita ja 
kontakteja jo lähes 15 000 logistiikan ja hankinnan 
ammattilaista. Puhujalavoilla on nähty valtava 
määrä asiantuntemusta ja yrityksiä kuten Fazer, DSV, 
Unilever, Canon, ABB, Coca-Cola Company, Iittala, 
IBM, Hartwall, KONE, Stora Enso, Microsoft, Nokia, 
VR, Ruukki, Schenker, Finnlines, Tommy Hilfiger, 
Pepsi Co, Rovio, SOK ja Microsoft – noin muutamia 
mainitaksemme.

Asenne, asenne, asenne. Ilman tahtoa muuttaa 
yrityksen tai omaa toimintaa, ei synny tuloksia. 

LOGY Conferencessa riittää asennetta ja motivaatiota 
vaikka muille jakaa. LOGY Conferencen ainutlaatuinen 
seminaariyleisö on tiedonnälkäistä ja valmiina 
verkostoitumaan.  

Tule mukaan!

LUO VERKOSTOJA

READY TO ROCK!
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KUMPPANINA TAVOITAT ALAN 
VAIKUTTAJAT

LOGY Conference kokoaa merkittävimpien 
suomalaisten logistiikka-, kuljetus- ja 
hankintayritysten ylimmän johdon ja vaikuttajat 
yhteen. Tapahtuman avoin luonne ja vuoropuheluun 
kannustava ilmapiiri on erinomainen tilaisuus 
yrityksellenne esitellä palveluitanne ja hankkia uusia 
arvokkoita kontakteja.

OIKEA KOHDERYHMÄ, OIKEASSA 

PAIKASSA

LOGY Conferenceen osallistuu  monipuolinen 
kattaus ammattilaisia eri taustoista. Yhdistävä 
tekijä monelle on, että he ovat usein yrityksissään 
päätöksentekoasemassa. 

PÄÄTTÄJIÄ JA VAIKUTTAJIA

+500 
AMMATTILAISTA

KÄVIJÄPROFIILI

CEO

OTHER

DIRECTOR MANAGER

FUTURE PROFESSIONAL

18 %

25 %

27 %

19 %

10 %
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11 000 € + alv 5 800 € + alv Kysy muita vaihtoehtoja

KUMPPANI EXTRATPÄÄYHTEISTYÖ- 

KUMPPANI

Vain kuusi pääyhteistyökumppanipaikkaa myynnissä, varaa paikkasi heti! Paikat jaetaan ilmoittautumisjärjestyksessä, joten kannattaa olla nopea! Tiedustele muita kumppanuuden muotoja: maria.tiilikainen@logy.fi.

LOGY ry:n jäsenille 10 000 € + alv LOGY ry:n jäsenille 4 800 € + alv

• Mini-Lounge Finlandia-talon 
verkostoitumisalueella  
Sis. pystypöydän yrityksen ilmeellä ja 
paikan yrityksen omalle messuseinälle

• Kaksi (2) osallistumista LOGY Conferencen 
Finlandia-talon osuuteen  
(arvo 2 x 695 € + alv.)

• Kutsu kolme (3) kutsuvierasta  
(arvo 3 x 695 € + alv.)

• UUTTA    10 minuutin puheenvuoro 
Finlandia-talon iltapäivän ohjelmassa

• Kumppaniartikkeli Osto&Logistiikka.
fi-sivustolle ja uutiskirjeeseen  
(arvo 1 500 € + alv.)

• Näkyvyys tapahtuman markkinoinnissa 

• UUTTA    Runsaasti verkostoitumisaikaa! 
Seisova lounas, kahvit ja 
Cocktails & Connections -tilaisuus 
verkostoitumusalueella

• Pop-up-ständi Finlandia-talon 
verkostoitumisalueella  
Sis. pystypöydän ja pop-up-ständin 
yrityksen ilmeellä. Paikat jaetaan 
ilmoittautumisjärjestyksessä, joten 
kannattaa olla nopea! 

• Kaksi (2) osallistumista LOGY Conferencen 
Finlandia-talon osuuteen  
(arvo 2 x 695 € + alv.)

• Kutsu yksi (1) kutsuvieras mukaan 
Finlandia-talolle (arvo 1 x 695 € + alv.)

• Osto&Logistiikka.fi-sivustolle mainostajan 
voucher (arvo 1 000 € + alv.) 

• Näkyvyys tapahtuman markkinoinnissa 

• UUTTA    Runsaasti verkostoitumisaikaa! 
Seisova lounas, kahvit ja 
Cocktails & Connections -tilaisuus 
verkostoitumusalueella

• Pääyhteistyökumppanin messu- 
seinäke (L 2,5 m x K 2 m)          500 € + alv.

• Screen omalle osastolle             990 € + alv.

• Sähköt osastolle                         500 € + alv.

• Cocktails & Connection -tilaisuudessa 
kuohuviini tai Gin Tonic -tarjoilu omalla 
kumppaniständillä, minimitilaus 
30 henkilölle                               500 € + alv. 

• Cocktails & Connection -tilaisuudessa 
cocktailpala-tarjoilu omalla 
kumppaniständillä, minimitilaus  
30 henkilölle                               700 € + alv.

• Finlandia-talon portaat tarroitettuna 
yrityksesi ilmeellä                   2 500 € + alv.

• Ruokailujen ja kahvien yhteyteen servetit 
yrityksesi ilmeellä                   3 500 € + alv.

• Suklaakoriste jälkiruoan yhteyteen 
yrityksenne logolla                 2 500 € + alv.

UUTTA
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KUMPPANIMYYNTI
Maria Tiilikainen, tapahtumapäällikkö
Sähköposti: maria.tiilikainen@logy.fi
Puhelin: 050 3685862

JÄRJESTÄJÄ
Suomen Osto- ja Logistiikkayhdistys LOGY ry                
Ratamestarinkatu 7 A   
Puhelin: 044 336 7083
00520 Helsinki yhdistys@logy.fi


