
Jaa materiaalia  
SOSTEtalk!-kassissa
Tapahtumakassin kautta tavoitat kaikki osallistujat 
helposti. Kassiin mahtuu esite tai pieni ja 
tarpeellinen jakotuote: vesipullo, muistivihko, 
kynä, heijastin, avaimenperä tai vastaava. 
Ilmoita tuotteen koko ja muoto varauksen 
yhteydessä. Hintaan sisältyy 1 osallistujapassi*.

Hinta 700 €

Kerro viestisi esitepisteellä 
Esitepisteellä jaat tietoa tapahtuman osallistujille 
näppärästi. Piste sisältää paikan roll up  
-telineelle sekä esitetelineen. Huomaathan, 
että tälle pisteelle ei mahdu päivystämään 
eli se on materiaalin jakopiste. Hintaan sisältyy 
1 osallistujapassi*.

Hinta 700 €

Kohtaa näyttelypisteellä 
Haluatko kohdata osallistujat kasvokkain 
näyttely pisteellä? Näyttelypisteet sijaitsevat 
kahdella alueella osallistujien kulkureiteillä. 
Piste sisältää pöydän ja kaksi tuolia, tilan 
roll up  -telineelle ja esitetelineen. Paikalla 
mahtuu hyvin päivystämään 1–2 henkilöä. 
Hintaan sisältyy 2 osallistujapassia*.

Hinta alkaen 1400 €

Ota käyttöösi pop up -tila
Pop up -tila soveltuu esim. toiminnalliseen 
mentorointiin, coachaukseen, pitchaukseen, 
sparraustuokion tai opastusklinikan 
järjestämiseen. Tila on sijaitsee näyttely-
alueella, on käytössäsi 2 tuntia ja siihen 
sisältyvät messuseinäkket, tuoleja ja 
pieni pöytä. Tekniikka ei sisälly pakettiin. 
Hintaan sisältyy 1 osallistujapassi*.

Hinta 800 €

Laajemmat pakettikokonaisuudet  
ja kumppanuudet
Tarjoamme räätälöityjä paketteja, jotka 
sisältävät useita eri viestintäkanavia myös 
tämän esitteen ulkopuolelta. Ota yhteyttä, 
niin ideoidaan lisää näkymisen tapoja 
osallistujien iloksi ja hyödyksi!
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SOSTEtalk! 2019
Näyttelypisteet ja viestintäpaketit
SOSTEtalk!-tapahtuma kokoaa ihmisten hyvää elämää edistävät 
toimijat yhteen kaikilta toimialoilta. Tapahtumassa syvennytään 
ajankohtaisiin ja tulevaisuutta ennakoiviin sosiaali- ja terveys-
alan kysymyksiin ja yhteiskunnallisiin aiheisiin.

Tapahtumaan osallistuu sosiaali- ja terveysjärjestöjä, muita 
järjestöjä, kuntia, maakuntia, valtiohallintoa  sekä järjestöjen ja 
julkisen sektorin kanssa yhteistyötä tekeviä yksityisiä toimijoita. 
Ohjelmaa on tarjolla niin päättäjille, johtajille, asiantuntijoille kuin 
työntekijöille.

SOSTEtalk! tarjoaa useita näkymisen ja kohtaamisen paikkoja 
tapahtumassa sekä ennen ja jälkeen tapahtuman. Tavoita 
osallistujat, tule mukaan!

Haluatko viestiä tapahtuman osallistujille? Tutustu erilaisiin tapoihin tulla mukaan!

LISÄTIETOJA:
Anni Autti, erityisasiantuntija, 
p. 040 0914 225 
Jussi Perämäki, erityisasiantuntija, 
p. 044 722 2313 
sähköpostit: etunimi.sukunimi@soste.fi. 

* Osallistujapassi sisältää osallistumisen 
tapahtuman ohjelmaan sekä lounaat ja 
kahvit

SOSTEtalk! järjestetään 7.–8.10.2019


