
 

 

KOHTAA KUMPPANI –verkostopäivä ja LOGIS -messut yrityksille 

Aika: 15.11.2017, klo 9.00-15.00 

Paikka: FINNLAMEX-halli, Tuunantie 2, Laitila 

 

Jo viidennen kerran järjestettävät ja suuren suosion saavuttaneet Kohtaa Kumppani 

-verkostopäivät tarjoavat mahdollisuuden tavata potentiaalisia yhteistyökumppaneita. 

Etsitkö alihankkijaa tai päämiestä? 

Tuotatko teollisuudelle palveluja tai tarvitsetko niitä? 

 

MatchMaking -periaatteella toteutettava verkostopäivä tarjoaa ratkaisun yritysten 

tapaamisten aikatauluongelmaan.  

Me hoidamme tapaamisajat puolestanne. 

✓ Aikataulutetut nopeat tapaamiset 

✓ Mahdollisuus valita halutut tapaamiset 

✓ Helppoa ja nopeaa 

 

LOGIS-messuilla näytteilleasettajina logistiikka-alan yrityksiä.  

Tarjolla ratkaisuja, ideoita, työkaluja ja palveluita logistiikan haasteisiin. 

Ilmoittaudu mukaan viimeistään 20.10.2017 mennessä! 

 

Hinnat:  Kohtaa kumppani -MatchMaking 100 € + alv 

 LOGIS -messupöytä   50 € + alv 

 Osallistuminen molempiin 150 € + alv 

 

Lisätietoja: 

katariina.oikarainen@ukipolis.fi, 040 513 6892  

raimo.rantanen@ukipolis.fi, 040 546 4100 

LOGIS-messut: kari.jalkanen@turkuamk.fi, 050 598 5919 

 

 

Ilmoittautumislinkki tässä http://bit.ly/2xZiBCB 
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Hyvä yrittäjä, 

nyt teillä on loistava tilaisuus tulla esittelemään palveluitanne Logis-messuille  

15. marraskuuta klo 9 - 15! 

Tarjoamme teille mahdollisuuden tulla näytteilleasettajaksi messuille.  

Saatte käyttöönne: 

• tarpeidenne kokoisen esittelyalueen (esim. 4 x 4 m) 

• pöydän (80 x 150 cm) 

Voitte halutessanne pitää lyhyen tietoiskun (max 20 min) speech cornerissa. 

Esittelyalueen voitte tulla laittamaan valmiiksi jo edellisenä iltana. Mikäli haluatte 

tuoda esiteltäväksi raskasta kalustoa, on se mahdollista Finnlamex-hallin piha-

alueella.  

Ukipolis Oy ja Turun AMK järjestävät Logis-messut Laitilassa uudessa Finnlamex-

monitoimihallissa 15.11.2017. Messut toteutetaan osana LOGIS-hanketta, jossa 

luodaan, kokeillaan ja opitaan uusia toimintamalleja vakkasuomalaisten yritysten 

logistisiin haasteisiin. Messujen yhteydessä on myös Ukipolis Oy:n järjestämä Kohtaa 

kumppani -verkostopäivä, jossa teillä on mahdollista verkostoitua yritysten kanssa. 

Messuille odotetaan noin 300 kävijää, joka pitää sisällään useiden teollisuusyritysten 

edustajia sekä opiskelijoita Turun ja Satakunnan ammattikorkeakouluista. 

Hinnat:  Messupöytä Logis-messuille 50 € + alv 

  Messupöytä + Kohtaa kumppani yht. 150 € + alv 

Paikkoja on rajoitetusti, ilmoittaudu siis mukaan mahdollisimman pian, kuitenkin 

viimeistään 6.10.  

Kerro ilmoittautumisessasi seuraavat tiedot:  

• yrityksen nimi, yhteyshenkilön nimi, sähköpostiosoite ja puhelinnumero 

• mitä palveluita yrityksenne tarjoaa 

• osallistutteko myös Kohtaa kumppani -tapahtumaan vai näytteilleasettajaksi 

• tuletteko viimeistelemään esittelypisteenne tiistaina vai keskiviikko-aamuna  

• haluatteko hyödyntää myös mahdollisuuden tietoiskun pitämiseen 

Yhteystiedot ja ilmoittautuminen: 

 kari.jalkanen@turkuamk.fi, 050 598 5919 

laura.lankila@edu.turkuamk.fi, 040 841 2221 

wilma.saarinen@edu.turkuamk.fi, 045 634 3498 

Finnlamex-halli, Tuunantie 2, 23800 Laitila 
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