
Näyttelypiste
Hyvä valinta, kun haluat verkostoitua 
osallistujien kanssa kasvokkain. Tule tutuksi 
ja jätä kävijöihin muistijälki, kun paikan 
päällä esittelet esimerkiksi toimintaanne, 
palveluanne tai tuotteitanne.  Näyttely-
alue sijaitsee aulatiloissa keskeisimmällä 
kulkureitillä.

Hinta sisältää

• Näyttelypisteen 4 m2

• Pöydän, tuolin ja paikan roll upille
• 1 osallistujapassin

Hinta 1100 €

SOSTEtalk! on monipuolinen sosiaali- ja terveysalan 
seminaari-, koulutus- ja verkostoitumistapahtuma, 
joka järjestetään 26.-27.4.2023 Jyväskylässä.

Organisaatiollanne on mahdollisuus näkyä SOSTEtalk! -tapahtumassa, ennen sitä ja sen jälkeen.  
Varaa näyttelypiste tai hyödynnä tilaisuus jakaa tietoanne, taitoanne ja osaamistanne.  
Näyttelyssä tapaat järjestöjen, yhteisöjen, yritysten ja oppilaitosten edustajia.  
Paikalle odotetaan 500 osallistujaa!

Pop up -tila
Pop up - tila (2 tuntia) kannattaa valita, kun 
haluat järjestää omannäköisen ohjelma-
tuokion. Voit esimerkiksi järjestää toimintaa 
ja tekemistä, mentorointia, valmennusta, 
pitää napakoita esittelytuokioita toiminnas-
tanne tai hankkeestanne. Tai voit järjestää 
“kysy asiantuntijalta tilaisuuden”, piennäyt-
telyn, sparraustuokion tai opastusklinikan, 
vain taivas on rajana.

Voit valita seuraavista ajoista:

• kes 26.4. klo 12.00-14.00
• ke 26.4. klo 14.30-16.30
• to 27.4. klo 8.45-10.45

Hinta sisältää

• Kokousttilan käytön 2 tunnin ajan
• 1 osallistujapassin

Hinta 1000 €

Digitaalinen näkyvyys
Kuva kertoo enemmän kuin tuhat sanaa. 
Digitaalisen näkyvyyden avulla tavoitat 
kaikki tapahtuman osallistujat laajasti koko 
tapahtuman ajan! Markkinointikuva näkyy 
useilla tapahtuma-alueen vaakanäytöillä 
osallistujien kulkureiteillä.

• Kuvanäkyvyyden Paviljongin näytöillä
• 1 osallistujapassin

Hinta 700 €

LISÄTIETOJA: Anni Autti, p. 040 0914 225 tai Outi Majanen, p. 040 593 5350 sähköpostit: etunimi.sukunimi@soste.fi

www.sostetalk.fi

Mediakortti

Ohjelmalehden mainospaikat
Ohjelmalehti on tabloidi-kokoinen sanomalehti, johon voit ostaa mainospaikan. Hinnat painovalmiille pdf-tiedostolle. Pienin ilmoituskoko on 
1/8 sivun ns. logopaikka.

1/2 sivu vaaka
255 x 176 mm

1300 €

1/2 sivu pysty
126 x 356 mm

1300 €

1/4 sivu vaaka
255 x 86 mm

1000 €

1/4 sivu pysty
126 x 176 mm

1000 €

1/8 sivu vaaka
126 x 86 mm

700 €

Hinnat ovat arvonlisäverovapaita.

https://www.soste.fi/suurtapahtuma/sostetalk-2/
https://www.soste.fi/suurtapahtuma/sostetalk-2/



