
Jaa materiaalia risteilykassissa 
Tapahtuman osallistujille jaetaan risteily  kassi, jossa 
on tapahtuman omien materiaalien lisäksi yhteis
työ kumppaneiden materiaalia. Mitä mielen
kiintoista, hyödyllistä ja erottuvaa sinä voisit 
järjestö ammattilaisille tuottaa? Hinta sisältää  
1 osallistujan.
Hinta alkaen 700 € *

Kerro viestisi esitepisteellä 
Esitepiste sisältää paikan roll up telineelle  
sekä esitetelineen. Pisteelle voit jättää jakoon esi
merkiksi esitteitä toiminnastanne ja palveluistanne. 
Huomaathan, että tälle pisteelle ei mahdu  
päivystämään eli se on materiaalin jakopiste.  
Hinta sisältää 1 osallistujan.
Hinta alkaen 700 € *

Kohtaa näyttelypisteellä 
Haluatko kohdata osallistujat kasvokkain 
näyttelypisteellä? 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. Hinta sisältää  
2 osallistujaa.
Hinta alkaen 1900 € *

Tule tunnetuksi – logonäkyvyys 
viestintäkanavissa 
Logonäkyvyydellä tavoitat kaikki tapahtuman 
osallistujat ja siitä kiinnostuneet ennen 
tapahtumaa, sen aikana ja jälkeen tapahtuman 
verkkosivulla ja mobiiliapplikaatiossa.  
Hinta sisältää 1 osallistujan.
Hinta alkaen 700 € *

Ota käyttöösi pop up -tila
Pop up  tilassa järjestät omannäköisen 
piennäyttelyn, sparraustuokion tai vaikkapa 
opastusklinikan. Voit myös järjestää toimintaa 
ja tekemistä, mentorointia, coachausta ja 
pitchausta tai tilaisuuden kysyä asiantuntijalta. 
Pop up  tila on käytössä 3 tuntia, ja se sijaitsee 
kokouskannella seminaarisalien yhteydessä. 
Tilassa on käytössä kokoushuoneen kalustus. 
Hinta sisältää 1 osallistujan.
Hinta alkaen 900 € *

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!

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

* HINNAT SISÄLTÄVÄT  majoituksen 
valitsemassasi hyttiluokassa, risteilyohjelman, 
illallisen ja aamiaisbrunssin. Alkaenhinnat  
ovat Bhyteissä.
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M/S SOSTE  risteily on koulutus  ja verkostoitumis tapahtuma 
sosiaali  ja terveysjärjestöjen edustajille ja yhteistyö
kumppaneille. 

Tapahtumaan osallistuu sosiaali ja terveysjärjestöjen, 
muiden järjestöjen, kuntien, maakuntien ja valtionhallinnon 
edustajien lisäksi järjestöjen ja julkisen sektorin kanssa 
yhteistyötä tekeviä yksityisiä toimijoita. Laivalle odotetaan 
1300 järjestöalan ammattilaista: muun muassa johtajia, 
kehittäjiä, viestinnän, markkinoinnin, koulutuksen, talouden, 
hallinnon, arvioinnin ammattilaisia ja asiantuntijoita. 

Onko sinulla kerrottavaa järjestöille? Tarjoamme erilaisia kanavia ja tapoja tulla mukaan!


