
Mediakortti

Näyttelypiste
Haluatko verkostoitua osallistujien kanssa 
kasvokkain näyttelypisteellä? Näyttelypis-
teet sijaitsevat osallistujien keskeisimmillä 
kulkureiteillä.

Hinta sisältää

• Näyttelyalue n. 1,5x2m
• Pystypöydän ja kaksi tuolia
• 2 osallistujapassia B2 hytissä

Hinta alk. 1900 €

M/S SOSTE -risteily on koulutus- ja 
verkostoitumistapahtuma sosiaali- ja terveys-
järjestöjen edustajille ja yhteistyökumppaneille.

Onko sinulla kerrottavaa järjestöille? Astu laivaan ja tule yhdessä kollegojesi kanssa vuoden 2022 
merkittävimpään ammatilliseen tapahtumaan! Tarjoamme erilaisia kanavia ja tapoja tulla mukaan!

Toiminnallinen näyttelypiste
Jätä kävijöihin unohtumaton muistijälki 
toiminnallisella näyttelypisteellä, jossa 
sinulla on mahdollisuus esitellä toimintaa, 
palveluita tai tuotteita osallistamalla kävijöi-
tä. Näyttelypisteet sijaitsevat Fast lane-ra-
vintolassa kulkureiteillä.

Hinta sisältää

• Näyttelyalue n.3x3m
• Pystypöydän ja kaksi tuolia
• Tallenne, josta saat vinkkejä vetovoimai-

sen näyttelypisteen toteuttamiseen
• 2 osallistujapassia B2 hytissä

Hinta alk. 2000 €

Pop up -piste
Pop up - tilassa järjestät omannäköisen 
piennäyttelyn, sparraustuokion tai vaikkapa 
opastusklinikan. Voit myös järjestää toimin-
taa ja tekemistä, mentorointia, coachausta 
ja pitchausta tai tilaisuuden kysyä asian-
tuntijalta.

Hinta sisältää

• Pop up -tilan käyttö 3 tuntia kokouskan-
nella seminaarisalien yhteydessä

• 1 osallistujapassi B3 hytissä

Hinta alk. 1000 €

Materiaali kassissa
Kaikille tapahtuman osallistujille jaetaan 
ekologinen risteilykassi, joka sisältää on 
tapahtuman omien materiaalien lisäksi 
yhteistyökumppaneiden materiaalia. Mitä 
mielenkiintoista, hyödyllistä ja erottuvaa 
sinä voisit järjestöammattilaisille tuottaa? 

Hinta sisältää 

• Jakotuote risteilykassiin
• Logo risteilykassiin
• 1 osallistujapassi B3 hytissä.

Hinta alk. 1000 €

Digitaalinen näkyvyys
Kuva kertoo enemmän kuin tuhat sanaa 
- jaa viestisi videon tai kuvan avulla laivan 
näytöillä, jolloin tavoitat kaikki tapahtuman 
osallistujat laajasti koko laivamatkan ajan!

• Markkinointivideo tai -kuva sekä logo 
laivan näytöillä

• 1 osallistujapassi B3 hytissä.

Hinta alk. 700 €

Omalle organisaatiolle räätälöidyt 
paketit
Haluatko järjestää kehittämispäivän tai vir-
kistysmatkan organisaatiosi työntekijöille? 
Tai jos järjestäisitte omat verkostopäivät tai 
kutsuvierastilaisuuden laivalla? 

M/S SOSTElla voitte yhdistää ajakohtaisen 
tiedonsaannin kattavasta ohjelmasta, 
verkostoitumisen alan toimijoiden kanssa, 
messut, virkistäytymisen sekä yksityisen 
tilan oman organisaation kokouksille.

Ota yhteyttä, niin ideoidaan yhdessä!

Pieni kokoustilavuokra

45 min (max 25 hlöä) alk. 500 €
Suuri kokoustilavuokra

45 min (50-100 hlöä) alk. 800 €

Huom! Kokoustilavuokra ei sisällä osallis-
tujapasseja.

#mssoste

LISÄTIETOJA:
Anni Autti, p. 040 0914 225

Outi Majanen, p. 040 593 5350
sähköpostit: etunimi.sukunimi@soste.fi

www.soste.fi/tapahtuma/mssoste/
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