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VÄYLÄT & LIIKENNE 2021
VIRTUAALITAPAHTUMA

Virtuaalitapahtuma 15.-16.3.2021

TULE NÄYTTEILLEASETTAJAKSI

Väylät & Liikenne -tapahtuman näyttely tarjoaa erinomaisen
mahdollisuuden esitellä tuotteita ja palveluja, jotka liittyvät
liikenteeseen, liikkumiseen ja liikenneväylien suunnitteluun,
ylläpitoon tai kehittämiseen.

Väylät & Liikenne -tapahtuma on merkittävä
markkinointitilaisuus alan yrityksille. Runsaan
esitelmätarjonnan ohella virtuaaliset näyttelyosastot ja
timanttipakettiin kuuluvat ohjelmahuoneet kiinnostavat
päivien osanottajia.

Väylät & Liikenne 2021  virtuaalinäyttelyyn joka
toteutetaan Prospectum LIVE-alustalla!

VIRTUAALINÄYTTELY

Tarjolla on pronssi-,
hopea- tai
timanttipaketti.
Timanttipaketteja on
tarjolla vain 4 kpl!

Pääset verkostoitumaan
väylä- ja liikennealan
asiantuntijoiden kanssa.

Näyttelyn hallinta on
mahdollista tehdä mistä
vain Suomesta tai
ulkomailta! 

Tule kokeilemaan
virtuaalinäyttelyä!



Liikenteeseen, kestävään liikkumiseen, teihin,
katuihin,rautateihin, merenkulkuun, satamiin,
terminaaleihin ja ilmailuun liittyviä
suunnittelumenetelmiä ja palveluja.
Ohjelmistoja, tekniikkaa, tuotteita,
Materiaaleja,kierrätys ja kiertotaloutta.
Innovaatioita ja kestäviä ratkaisuja.
Liikenneturvallisuuden tuotteita, menetelmiä,
materiaaleja ja muita teknisiä ratkaisuja
Liikenneväylien rakentamis-, ylläpito- ja
hallinnointiratkaisuja.
Pyöräilyn ja kävelyn sekä erilaisten käyttövoimien
esittelyä ja niihin liittyviä palveluita ja ratkaisuja.
Digiratkaisuja, koneohjausta, BIM, automaatiota, Big
data ratkaisuja.
ITS- ja muita liikenteen hallinnan ratkaisuja ja
liikkumisen palveluja.
Joukkoliikenteen, pysäköinnin ja liikenteenohjauksen

Tutkimukseen ja koulutukseen liittyviä palveluja
Tutkimusohjelmia ja hankkeita

Päivien osanottajien koostumuksen huomioon ottaen
näyttely tarjoaa erinomaisen tilaisuuden esitellä mm.

tuotteita ja palveluja.

Tuo yrityksesi mukaan virtuaalinäyttelyyn!
V&L vuoden 2018 tapahtumaan osallistujien

(n.1000 henkeä) taustaorganisaatio

Oma ohjelmahuone ja
keskustelufoorumi  
Logo virtuaalitapahtuman etusivulle ja
tapahtuman nettisivulle
Logo ja nimi virtuaalitapahtuman
näyttelysivulle

Näkymä omaan ohjelmahuoneeseen ja
keskustelufoorumiin
nimi, logo,ständin yläbanneri 
esittelyteksti 300 sanaa
mainosvideoupotus
3kpl nettisivu/materiaalilinkkiä
Verkostoitumismahdollisuus

5kpl osallistujia virtuaaliseminaariin
veloituksetta (samalla yrityksen
edustajia näyttelyssä)    
Bonuksena 10 opiskelijasponssipaikkaa 
Mainosvideon näyttö luentosaleissa
seminaarin luennoitsijan vaihdon
aikana tai tauon alkaessa

Logo ja nimi virtuaalitapahtuman
näyttelysivulle

nimi, logo, ständin yläbanneri    
esittelyteksti 300 sanaa
mainosvideoupotus
yhteystiedot 
3kpl nettisivu/materiaalilinkkiä
Verkostoitumismahdollisuus seminaarin
osallistujien kanssa chattia käyttäen
2kpl osallistujia virtuaaliseminaariin
veloituksetta (samalla yrityksen
edustajia näyttelyssä)
Bonuksena 3 opiskelijasponssipaikkaa

logo ja nimi virtuaalitapahtuman
näyttelysivulle
ständillä esittelyteksti max 60 sanaa
nettisivulinkki
Verkostoitumismahdollisuus seminaarin
osallistujien kanssa chattia käyttäen
1 kpl osallistujia virtuaaliseminaariin
veloituksetta (samalla yrityksen
edustaja näyttelyssä)

Pakettivaihtoehdot:

Timanttipaketti:     

Ständillä:

seminaarin osallistujien kanssa
kahdenvälistä chattia käyttäen

Hinta 9000 e+ alv 24% (ei sisällä
striimauksesta aiheutuvia kustannuksia)

Hopeapaketti:     

Ständillä

Hinta 3000 e+ alv 24%

Pronssipaketti: 

Hinta 910e+alv 24%

Tiedustelut: liisa-maija.thompson
(at)tieyhdistys.fi, p. 040 567 4999 

Kenen kannattaa tulla mukaan 
näytteilleasettajaksi? 


