Kumppaniksi
Kaukolämpöpäiville
Kaukolämpöpäivät 25.-26.8.2021 Lahden Sibeliustalo

Tule ja ole osa kaukolämpöalan päätapahtumaa!
Kaukolämpöpäiville osallistuu vuosittain noin 250-300 kaukolämpöalan toimijaa ympäri Suomen. Kaukolämpöpäivillä keskustellaan
ajankohtaisista asioista, katsotaan tulevaisuuteen ja kasvatetaan verkostoja.
Seminaarin yhteyteen järjestämme kohtaamispaikan, jolle Sibeliustalon Metsähalli luo erinomaiset puitteet. Kohtaamispaikalla teillä
on mahdollisuus esitellä yritystänne, tuotteitanne ja palveluitanne kaukolämpöalan asiantuntijoille ja hankinnoista päättäville.
Näyttelyalue on avoinna koko seminaarin ajan, joten yrityksesi näkyvyys on varma. Valittavissa on kaksi eritasoista kumppanuutta sekä
erilaisia sponsorointimahdollisuuksia.
Varmista paikkasi alan päätapahtumassa, paikkoja on rajoitetusti!
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Kohtaamispaikka ja kumppanuudet
AJANKOHTA JA PAIKKA:
Koko Kaukolämpöpäivien ajan 25.-26.8.2021,
Lahden Sibeliustalo www.sibeliustalo.fi/sibeliustalo/kavijainfo

NÄYTTELYAIKA:
Päivän tarjoilut ovat kohtaamispaikan lomassa. Noutopöydät
ja pystypöydät ruokailuun sijoitetaan osastojen keskelle.
Alustavat taukojen ajankohdat:

KUMPPANIPAKETIT:
Tarjoamme kahta eritasoista kumppanuutta.

Keskiviikkona 25.8.
8.30-10.00 aamukahvi
12.00-13.30 lounas
14.45-15.30 iltapäiväkahvi
19.00 iltajuhla

Perus – Ständi Kaukolämpöpäivillä
Hinta 2 500 € (+ alv)
Laaja – Ständi Kaukolämpöpäivillä sekä yhdessä muussa
Energiateollisuuden / Adaton tapahtumassa
Hinta 3 700 € (+ alv)

Torstaina 26.8.
11.00-11.30 aamupäivän kahvitauko
13.00-13.45 lounas

Tarkemmat tiedot kumppanuuksista jäljempänä.

Tutustu ohjelmaan www.kaukolampopaivat.fi

STÄNDIEN SIJOITTELU:
Kaikki ständit sijoitetaan Sibeliustalon Metsähalliin,
seminaaritilan läheisyyteen ja päivän tarjoiluiden keskelle.

MAHDOLLISUUS NÄKYÄ ILTAJUHLASSA:
Iltajuhlaa on mahdollisuus sponsoroida brändättyjen
lasinalusten muodossa. Myös alkudrinkin tai avecin
sponsorointi on mahdollista. Näihin vaihtoehtoihin sisältyy
myös vapaaehtoinen, lyhyt puheenvuoro.
Sponsorointikustannukset 1000-5000 €.
Kysy näistä ja muista mahdollisuuksista lisää Vassalta!

LISÄTIETOA JA ILMOITTAUTUMINEN:
Vassa Arnell p. 050 5423 751
vassa.arnell@energia.fi
Kuluton peruutus viimeistään 60 vrk ennen tilaisuutta. 30 vrk ennen tilaisuutta tehdyistä
peruutuksista veloitamme 50% maksusta. Tämän jälkeen tehdyistä peruutuksista
veloitamme koko summan.
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STÄNDIN TIEDOT:
-

Kumppanuudet

Lattiapinta-ala 2,0 m x 2,0 m
Valkoinen näyttelypöytä 60 cm x 60 cm (sis. lukittava kaappi)
Seinärakenne 100 x 50 x 250cm
Seinärakenteen etu- ja sivupinnat tulostettuina
Taustaan voidaan upottaa näyttö (lisäpalvelu)
Varsivalaisin ja sähköliittymä
Tausta sekä matto on mahdollista tilata yrityksenne sävyllä

HINTA:
-

2 500 € (+alv) ständi Kaukolämpöpäivillä
3 700 € (+alv) ständi Kaukolämpöpäivillä + toisessa tilaisuudessa (*
Hinnat sisältävät:
- Logonäkyvyyden tapahtumamateriaaleissa
- Yhden ilmaisen osallistumisen koko tapahtumaan
- 20% alennus Energiauutiset –sähköisen ja printtilehden mainoksista, www.energiauutiset.fi.
16.4. ilmestyvä painetun lehden 3. nro on CHP:n ja kaukolämmön erikoisnumero.

LISÄPALVELUT:
-

Integroitu 40” näyttö ständille 300 € (+alv)
Esiteteline 38 € (+alv)
Baarijakkara 36 € (+alv)
Lisähenkilö ständille / tapahtumaan 785 € (+alv) / hlö

*)

Valittavia tilaisuuksia ovat:
Kaukolämpöasentajapäivät 15.-16.9. Kuopio tai
Kaukolämmön Jakelun teemapäivät 3.-4.11. Tampere
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Sibeliustalon Metsähallin pohjakartta

Muutokset karttaan mahdollisia
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Mukana Kaukolämpöpäivillä:

Nähdään Kaukolämpöpäivillä
Lahdessa 25.-26.8.2021
#kaukolämpöpäivät
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