Sosiaalialan
asiantuntijapäivät
9.–10.3.2021 Virtuaalisena

Turvallisesti
verkossa
virtuaalitapahtumana!

Ensi kevään Sosiaalialan asiantuntijapäivillä puhutaan
haastavan työn, tiukan talouden ja koronapandemian
aiheuttamista jaksamisen paineista ja työhyvinvoinnista.

Tervetuloa
näytteilleasettajaksi
Puhujina ovat
alan parhaat asiantuntijat mm.Talentian perinteisille Sosiaalialan asiantuntijapäiville,
jotka järjestetään poikkeusolojen vuoksi virtuaalisena verkossa.
Tapahtuma toteutetaan Globexin visuaalisella ja elämyksellisellä tapahtuma-alustalla
turvallisesti ja vastuullisesti verkossa.
(muutokset mahdollisia)

Tapahtuman
kävijöillä
on mahdollista
tutustua
näyttelyyn
koko viikon ajan 8.–14.3.
Tutkijatohtori Maija
Aivotutkija
Muusikko ja puhuja
YTT Tuija
KT Tuula
Mänttäri-van der Kuip
Katri Saarikivi
”Mato” Valtonen
Eronen
Kostiainen
Webinaariohjelma
ja näyttelyn
livetoiminnot
(chat ja videoneuvottelu) ovat 9.–10.3.
(kuva Petteri Kivimäki)

(kuva Aleksi Lumme)

Osastopaketti virtuaalitapahtumassa 490 eur+alv.
PakettiiJohanna
kuuluu:
vakiomuotoinen
osastokuva
(väritys
värikartasta),
yrityksen logo
Ranta
Konsta Arvelin
Ranta-Tyrkkö
Airi
Partanen
Eeva Liukko
tiskiin, taustaseinän kuva*, anonyymi esittelijäkuva, esittelyteksti, linkki näytteilleaHinta
ohjelma, hinnat ja
settajanTarkempi
kotisivuille,
linkit somekanaviin,
yhteystiedot, esite-painike* (pdf, max. 5
ilmoittautuminen
on entistä
Sosiaalialan
edullisempi,
kpl), live-chat,
yhteydenottolinkki,
osaston
vieraslista.
(*valmiista aineistosta)
www.asiantuntijapaivat.fi
Tutkijatohtori

Poliisitarkastaja

YTT Satu

Kehittämispäällikkö

Erityisasiantuntija

(kuva Jonne Renvall)

hyödynnä
Early Bird!

asiantuntijapäivät

18.5.2021 Oulun kaupunginteatteri

Järjestäjä:
Lisäoptiona mm. videoyhteysmahdollisuus
Sosiaalialan asiantuntijapäivät nyt myös Oulussa!.
Huomaa muuttunut ajankohta!
Oulun ohjelma julkaistaan myöhemmin.

Lämpimästi tervetuloa näytteilleasettajaksi turvallisesti ja vastuullisesti
verkossa ilman huolta koronasta!

www.asiantuntijapaivat.fi
Lisätiedot ja ilmoittautumiset:
Riitta Saurén
puh. 050 577 1468
riitta.sauren@globex.fi

– TAPAHTUMIEN TEKIJÄ –

Sosiaalialan
asiantuntijapäivät
9.–10.3.2021 Virtuaalisena

Turvallisesti
verkossa
virtuaalitapahtumana!

Ensi kevään Sosiaalialan asiantuntijapäivillä puhutaan
haastavan työn, tiukan talouden ja koronapandemian
aiheuttamista jaksamisen paineista ja työhyvinvoinnista.
Puhujina ovat alan parhaat asiantuntijat mm.

Osastopaketti virtuaalitapahtumassa ja lisätoiminnot
(muutokset mahdollisia)

Aivotutkija
Katri Saarikivi

Muusikko ja puhuja
”Mato” Valtonen

YTT Tuija
Eronen

KT Tuula
Kostiainen

(kuva Aleksi Lumme)

Tutkijatohtori

Poliisitarkastaja

YTT Satu

Johanna Ranta
Konsta Arvelin
Ranta-Tyrkkö
Osastopaketi
(kuva Jonne Renvall) 490 eur+alv, sisältää:

Kehittämispäällikkö
Airi Partanen

Tutkijatohtori Maija
Mänttäri-van der Kuip
(kuva Petteri Kivimäki)

Erityisasiantuntija
Eeva Liukko

Vakiomuotoinen osastokuva esittelypisteestä/osastosta
Hinta
Tarkempi ohjelma, hinnat ja
Yrityksen
nimi tai logo tiskiin (png)on entistä
ilmoittautuminen
Sosiaalialan
edullisempi,
www.asiantuntijapaivat.fi
Taustaseinään
kuva*
hyödynnä
asiantuntijapäivät
Early väritys
Bird!
Messuosaston seinän ja painikkeiden
(värikartasta)
18.5.2021 Oulun kaupunginteatteri
Järjestäjä:
Esittelyteksti näytteilleasettajaluetteloon (max. 300
merkkiä)
Sosiaalialan asiantuntijapäivät nyt myös Oulussa!.
Huomaa muuttunut ajankohta!
Linkki näytteilleasettajan kotisivuille (yksi linkki) Oulun
ohjelma julkaistaan myöhemmin.
Linkit yrityksen some-kanaviin
Yhteystiedot
Esitteet (pdf-tiedosto, max. 5 kpl)*
Live-Chat
Yhteydenotto - linkki näytteilleasettajan yhteydenottolomakkeeseen
Anonyymi esittelijäkuva
LISÄTOIMINNOT/OPTIOT (lisähinta)

Videotapaaminen
Videon* upotus seinään tai video-kansioon (linkki asiakkaan Youtube-tilille). Hinta/3 kpl
>> Lisävideot, seur. 3 kpl
Lisäesitteet, seuraavat 5 kpl
Arvontapainike (arvonta joko päivittäin tai tapahtuman jälkeen)
Kilpailulinkki (näytteilleasettajan kotisivuille)
Henkilökunnan kuva osaston tiskin taakse*
Kävijäraportti: kaikki tapahtumaan rekisteröityneiden yhteystiedot (vain luvan antaneet, muut lukuina)
Oman messuosastokuva valmiista aineistosta ja toimintopainikkeiden integrointi. Tuntihinnoittelu.
*Valmiista aineistosta.
Hintoihin lisätään alv. 24%
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Hinta
100,00
50,00
50,00
50,00
50,00
50,00
100,00
200,00
70,00/h

www.asiantuntijapaivat.fi
Lisätiedot ja ilmoittautumiset:
Riitta Saurén
puh. 050 577 1468
riitta.sauren@globex.fi

– TAPAHTUMIEN TEKIJÄ –

