
Kumppaniksi 
Kaukolämpöpäiville

Kaukolämpöpäivät 24.-25.8.2022 Ouluhalli



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 seminaaritilan välittömässä yhteydessä Ouluhallissa. 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 24.-25.8.2022, 
Ouluhalli, Ouluhallintie 1

KUMPPANIPAKETIT: 
Tarjoamme kahta eritasoista kumppanuutta.

Perus – Ständi Kaukolämpöpäivillä
Hinta 2 600 € (+ alv)

Laaja – Ständi Kaukolämpöpäivillä sekä yhdessä muussa 
Energiateollisuuden / Adaton tapahtumassa 
Hinta 3 900 € (+ alv)

Tarkemmat tiedot kumppanuuksista jäljempänä.

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

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. 

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

Alustavat taukojen ajankohdat:

Keskiviikkona 24.8.
8.30-10.00 aamukahvi
12.00-13.30 lounas
14.45-15.30 iltapäiväkahvi                                                      
19.30 iltajuhla

Torstaina 25.8.
11.00-11.30 aamupäivän kahvitauko
13.00-13.45 lounas

Tutustu ohjelmaan www.kaukolampopaivat.fi

MAHDOLLISUUS NÄKYÄ ILTAJUHLASSA:
Lasinaluset omalla logolla (1000 € + alv)
Alkutervehdys ja –drinkki (5000 € + alv)
Avec ja lyhyt maljapuhe (5000 € + alv)                                                      
Näkyvyys juhlassa muuten, hinta sovittavissa

4.8.20223

http://www.kaukolampopaivat.fi/ohjelma


KumppanuudetSTÄNDIN TIEDOT:

- Lattiapinta-ala 2,0 m x 2,0 m

- Messutiski, omilla teippauksilla 1084x692x474mm

- Seinärakenne 2400x1200x250mm

- Seinärakenteen etu- ja sivupinnat tulostettuina 

- Taustaan voidaan upottaa näyttö (lisäpalvelu)

- Varsivalaisin ja sähköliittymä

- Matto, 2x2m, yrityksen värillä (värejä rajattua valikoima)

HINTA: 

- 2 600 € (+alv) ständi Kaukolämpöpäivillä

- 3 900 € (+alv) ständi Kaukolämpöpäivillä + toisessa tilaisuudessa (*

Hinnat sisältävät: 

- Logonäkyvyyden tapahtumamateriaaleissa

- Näkyvyyden iltajuhlassa 24.8.

- Yhden ilmaisen osallistumisen koko tapahtumaan

- 20% alennus Energiauutiset –sähköisen lehden sekä uutiskirjeen mainoksista.

LISÄTUOTTEET: 

- Integroitu näyttö ständille 400 € (+alv)

- Jakkara 58 € (+alv), 650x360mm, omilla teippauksilla

- Lisähenkilö ständille / tapahtumaan 785 € (+alv) / hlö

*) Valittavia tilaisuuksia ovat:
Kaukolämpöasentajapäivät 14.-15.9. Kuopio tai

4.8.20224

Kaikki ständituotteet on valmistettu 
ympäristöystävällisestä ja tukevasta 
Re-boardista. 
Tuotteet (seinä, tiski ja tuoli) 
on mahdollista ottaa mukaan 
tilaisuuden jälkeen.

* Jakkara ja näyttö lisätuotteina



Kumppaneina mukana



Nähdään Kaukolämpöpäivillä 
Oulussa 24.-25.8.2022

#kaukolämpöpäivät
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