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IDEOITA LAATIKON ULKOPUOLELTA

LOGY Conferencen vuoden 2022 teema on 
”Update your Business - How to succeed in the 
New Normal”. Viime vuodet ovat muuttaneet 
yritysten toimintaympäristöä ja ammattilais-
ten arkea niin lyhyellä kuin pitkällä aikavälillä. 

Yritykset toimivat yhä enenevissä määrin 
myös osana ympäröiviä paikallisia ja globaa-
leja yhteisöjä.  Useat yritykset ovat joutuneet 
sopeutumaan uuteen normaaliin ja ovat tar-
kentamassa strategioitaan.

LUO VERKOSTOJA

LOGY Conference on alalla käsite. Vuo-
sien varrella tapahtumasta on ammen-
tanut uusia ideoita ja kontakteja jo lähes 
15 000 logistiikan ja hankinnan ammat-
tilaista. Puhujalavalla on nähty valtava 
määrä asiantuntemusta ja yrityksiä, 
kuten Fazer, ABB, Coca Cola, Iittala, Nokia, 
Microsoft, IBM, Rovio, SOK, Canon, Fin-
nlines, Schenker, KONE, Pepsi Co – noin 
muutamia mainitaksemme.

READY TO ROCK!

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 seminaa-
riyleisö on tiedonnälkäistä ja valmiina 
verkostoitumaan. Tule mukaan!



KUMPPANINA TAVOITAT ALAN  
VAIKUTTAJAT

OIKEA KOHDERYHMÄ, OIKEASSA PAI-
KASSA

LOGY Conference kokoaa merkittävimpien 
suomalaisten logistiikka-, kuljetus- ja han-
kintayritysten ylimmän johdon ja vaikuttajat 
yhteen. Tapahtuman avoin luonne ja vuoropu-
heluun kannustava ilmapiiri on erinomainen 
tilaisuus yrityksellenne esitellä palveluitanne ja 
hankkia uusia arvokkaita kontakteja.

PÄÄTTÄJIÄ JA VAIKUTTAJIA

LOGY Conferenceen osallistuu monipuolinen
kattaus ammattilaisia eri taustoista. Yhdistävä 
tekijä monelle on, että he ovat usein yrityksis-
sään päätöksentekoasemassa.
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CEO DIRECTOR MANAGER

OTHERFUTURE PROFESSIONAL



• 20 min puheenvuoro LOGYn kutsuvie-
raspodcastissa

• Osto&Logistiikka-mediaan mainostajan 
voucher  (arvo 2 250 € + alv)

• Kolme (3) osallistumista Clarion Hotel 
Helsinkiin + kaksi (2) osallistumista vir-
tuaalitapahtumaan

• Logonäkyvyys tapahtuman markki-
noinnissa (verkkosivu, uutiskirjeet, digi,  
Clarion Hotel Helsinki & virtuaalitapah-
tuma)

CLARION HOTEL HELSINKI
• Mini-Lounge (4 m²) Clarion Hotel Hel-

singin verkostoitumisalueella. Sis. pys-
typöydän yrityksen ilmeellä ja paikan 
yrityksen omalle messuseinälle

• Video (2 min) Clarion Hotel Helsingin 
aamun ohjelmaosuudessa

VIRTUAALIKONFERENSSI
• Oma sivu virtuaalitapahtuman kump-

panitilassa, jossa chat ja verkostoitu-
mismahdollisuus videoyhteydellä

• Yritysesittelyvideo (5 min) kumppaniti-
lassa

• One to one -tapaamiset
• Analytiikka tapahtuman jälkeen

EXTRAT
• Pääsy LOGY Conferencen jatkoille Tallink 

Siljalle kahdelle (2) henkilölle

• Osto&Logistiikka-mediaan mainostajan 
voucher (arvo 1 250 € + alv)

• Kaksi (2) osallistumista Clarion Hotel 
Helsinkiin + yksi (1) osallistuminen virtu-
aalitapahtumaan

• Logonäkyvyys tapahtuman markkinoin-
nissa (verkkosivu, uutiskirjeet & Clarion 
Hotel Helsinki & virtuaalitapahtuma)

CLARION HOTEL HELSINKI
• Pop-up-ständi (1 m²) Clarion Hotel Hel-

singin verkostoitumisalueella. Sis. pys-
typöydän yrityksen ilmeellä ja paikan 
yrityksen omalle roll-upille.

VIRTUAALIKONFERENSSI
• Oma sivu virtuaalitapahtuman kump-

panitilassa, jossa chat ja verkostoitu-
mismahdollisuus videoyhteydellä

• Yritysesittelyvideo (5 min) kumppaniti-
lassa

• One to one -tapaamiset
• Analytiikka tapahtuman jälkeen

EXTRAT
• Pääsy LOGY Conferencen jatkoille Tallink 

Siljalle kahdelle (2) henkilölle

PÄÄYHTEISTYÖ- 
KUMPPANI

HYBRIDI

KUMPPANI
HYBRIDI

VIRTUAALI- 
KUMPPANI

10 900 € + alv
LOGY ry:n yritysjäsenelle 9 900 € + alv  

6 900 € + alv 5 900 € + alv
LOGY ry:n yritysjäsenelle 4 900 € + alv  LOGY ry:n yritysjäsenelle 5 900 € + alv  

*Pidätämme oikeuden muutoksiin

KUMPPANIPAKETTI KUMPPANIPAKETTI KUMPPANIPAKETTI
• Osto&Logistiikka-mediaan mainostajan 

voucher (arvo 700 € + alv)
• Kaksi (2) osallistumista virtuaalitapah-

tumaan
• Logonäkyvyys tapahtuman markki-

noinnissa (verkkosivu,  uutiskirjeet & 
virtuaalitapahtuma)

VIRTUAALIKONFERENSSI
• Oma sivu virtuaalitapahtuman kump-

panitilassa, jossa chat ja verkostoitu-
mismahdollisuus videoyhteydellä

• Yritysesittelyvideo (5 min) kumppaniti-
lassa

• One to one -tapaamiset
• Analytiikka tapahtuman jälkeen



JÄRJESTÄJÄ

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

KUMPPANIMYYNTI

Maria Tiilikainen, tapahtumapäällikkö
Sähköposti: maria.tiilikainen@logy.fi
Puhelin: 050 368 5862


