POHJANMAAN
T EO L L I S U U S 2019

K E 15 .5 . 2 019 | K L O 9 -17
SEINÄJOKI AREENA

Pohjanmaan
tärkein
teollisuustapahtuma
Pohjanmaan Teollisuus on uusi, yhden päivän ammattitapahtuma, joka kokoaa yhteen Pohjanmaan
maakuntien teollisuuden kärkiosaajat, asiantuntijat ja ajankohtaisimmat aiheet.
Pohjanmaalla on paljon innovatiivisia yrityksiä, joilla

Tapaat johdon, tuotannon, hankinnan ja suunnittelun

on runsaasti tarjottavaa Suomen taloudelle ja teol-

ammattilaisia, avaat yhteyksiä ja rakennat perustaa

lisuudelle. Etenkin teknologia-, metalli- ja konepaja-

luottamukselliselle yhteistoiminnalle.

teollisuuden asema on Pohjanmaalla vankkumaton.
Myös seudun teknologia-alan vientiluvut – lähes

Sopimusvalmistus

6 miljardia euroa vuodessa – puhuvat puolestaan.

Uudet teknologiat, IoT, 3D-tulostus
Teollisuuden toimitusketjut rakentuvat nyt uudelleen.
Globalisaatio tuo uusia haasteita ja digitalisaatio luo
uusia mahdollisuuksia. Kilpailukyvyn varmistamiseksi tarvitaan uusia toimintatapoja, ajanmukaista
tekniikkaa, tuoretta osaamista ja oikeita kumppaneita. Tarvitaan ketteryyttä ja verkostoitumista!

Teollisuuden koneet, laitteet ja robotiikka
Tutkimus, kehitys ja koulutus
Liikenne ja logistiikka

Pohjanmaan Teollisuus -tapahtuma tarjoaa tiiviin

Sisäänpääsy on maksuton

läpileikkauksen seutumme teolliseen osaamiseen.

ennakkoon rekisteröityneillä kävijöillä.
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Varaa nyt oma näyttelypaikkasi
tehokkaaseen ja odotettuun
tapahtumaan!
www.pohjanmaanteollisuus.fi
Yhteyshenkilöt:
Jukka Hakala
jukka.hakala@pohjanmaanexpo.fi | 0400 669 600
Mikael Lindholm
mikael.lindholm@pohjanmaanexpo.fi | 040 138 4606
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Osastohinnat
 2 × 3 m = 1 740 €
 2 × 4 m = 2 240 €
 2 × 5 m = 2 440 €


2 × 6 m = 2 820 €

Hintaan sisältyy
 näyttelytila
 takaseinä ja sivuseinät
 tummanharmaa matto
 tuotetaso
 sähköliittymä
Hintaan lisätään alv 24%.
Lattiatilaa löytyy rajoitetusti.

”Pohjanmaan Teollisuus tarjoaa
näytteilleasettajille ja kävijöille
erinomaisen tilaisuuden tavata eri
toimialojen tärkeimpiä osaajia.”

”Olemme todella iloisia, että Pohjanmaan Expo on ryhtynyt toimeen kootakseen teollisuuden toimijoita saman katon alle esittelemään osaamistaan ja tutustumaan toisiinsa. Tällaista maakuntien rajat ylittävää yritysfoorumia onkin jo odotettu. Kauppakamarilla näemme alueen potentiaalin, mutta tiedämme myös, että yritystoiminnan
kehittämiseen ei arjessa aina jää tarpeeksi aikaa ja tärkeitä toimenpiteitä lykätään
sopivien yhteistyökumppaneiden puutteen vuoksi. Pohjanmaan Teollisuus tarjoaa
sekä näytteilleasettajille että kävijöille erinomaisen tilaisuuden päivittää tietojaan
seudun elinkeinoelämästä ja tavata eri toimialojen tärkeimpiä osaajia.”
Juha Häkkinen
Toimitusjohtaja,
Pohjanmaan kauppakamari

Pertti Kinnunen
Toimitusjohtaja,
Etelä-Pohjanmaan kauppakamari

KUMPPANIT

YHTEISTYÖSSÄ

Pohjanmaan kauppakamari, Etelä-Pohjanmaan kauppakamari, Etelä-Pohjanmaan
Yrittäjät, Keski-Pohjanmaan Yrittäjät , Rannikko-Pohjanmaan Yrittäjät, Österbottens
Företagarförening

JÄRJESTÄJÄ

Pohjanmaan Expo järjestää messuja ja tapahtumia – erilaisia foorumeita yritysten
ja asiakkaiden kohtaamiseen. Pohjanmaan Expo on Rannikko-Pohjanmaan merkittävin messu- ja tapahtumajärjestäjä, ja on toiminut alalla jo 30 vuotta. Olemme myös
Messu- ja tapahtumajärjestäjät ry:n jäsen.
Pohjanmaan Teollisuus on uusin messu- ja verkostoitumistapahtumamme, jonka tavoitteena on koota yhteen valmistavan teollisuuden osaajat, asiakkaat ja teollisuutta
palvelevat asiantuntijat.

