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Kaksi päivää täyttä asiaa paikkatiedosta!

• Kiinnostavat keynote- ja asiakaspuheenvuorot
• Ensimmäinen päivä tarjoaa ajankohtaisia ja inspiroivia keynote-

puheenvuoroja sekä ArcGIS-käyttäjien menestystarinoita.

• Uutta tietoa koulutussessioissa 
• Toisen päivän eri kohderyhmille jaotellussa ohjelmassa on runsaasti erilaisia 

kouluttavia sessioita niin aloittelevalle kuin edistyneelle ArcGIS-käyttäjälle. 

• Kumppanit, demopisteet ja Doctor’s Office
• Ohjelmassa on aikaa tutustua kumppanien tarjontaan ständeillä, kokeilla 

uutuuksia demopisteillä ja saada vastauksia kysymyksiin Doctor's Officessa!

• Verkostoitumismahdollisuudet
• Ohjelman tauot sekä ensimmäisen päivän iltajuhla tarjoavat paljon 

mahdollisuuksia tavata tuttuja sekä tutustua uusiin alan ihmisiin ja jakaa 
kokemuksia.



Esri-käyttäjäpäivät 2020, #EsriFinUC

Paikka ja aika

• Original Sokos Hotel Presidentti, Eteläinen Rautatiekatu 4, 00100 Helsinki

• 1.-2.4.2020

• Ohjelma on ensimmäisenä päivänä kaikille yhteinen, toinen päivä jakautuu eri ohjelmalinjoihin.

Kohderyhmä

• Esri-käyttäjäpäivät on Esrin ArcGIS-paikkatietoalustaa hyödyntävien organisaatioiden päättäjille, 
asiantuntijoille ja käyttäjille suunnattu kaksipäiväinen maksullinen tapahtuma.

• Osallistujat edustavat eri kuntia sekä julkishallinnon ja yksityisen alan organisaatioita.

Kävijätavoite

• 250+ (vuonna 2019 kävijämäärä oli 220+ )

Kumppaninäyttely

• Näyttely on avoinna molempina päivinä koko luento-ohjelman ajan. 

• Kumppaninäyttely sijaitsee tapahtuman ytimessä eli auditorion (pääsalin) viereisessä tapahtumatilassa, missä 
kokoonnutaan muun muassa yhteisille kahveille ja lounaille.



Kumppanipaketit



Strateginen kumppanuuspaketti

• Ständi noin 2x2 m, johon sisältyy 1 pöytä, 
sähköt sekä langaton internet-yhteys

• 2 isäntää käyttäjäpäiville + iltajuhlaan
• Logonäkyvyys viestinnässä: 

tapahtumasivut, ohjelmalehtinen ja 
kutsut

• 2 kpl blogikirjoituksia esri.fi -sivulle ja 
niiden some-nostot

• Mahdollisuus lisänäkyvyyteen iltajuhlassa 
sopimuksen mukaan, esim. 
arvontapalkinnon jako

Hinta: 
• 2200 € +alv / 17.1.2020 saakka

Kumppanuuspaketti 

• Ständi noin 2x2 m, johon sisältyy 1 pöytä, 
sähköt sekä langaton internet-yhteys

• 2 isäntää käyttäjäpäiville + iltajuhlaan 
• Logonäkyvyys viestinnässä: 

tapahtumasivut, ohjelmalehtinen ja 
kutsut

Hinta: 
• 1599 € +alv / 31.1.2020 saakka
• 1800 € + alv / 28.2.2020 saakka



Tapahtuman markkinointi

Näkyvyys viestinnässä

• Suorat sähköpostikutsut asiakasrekisterille

• Esri Finlandin asiakaskirje (asiakasrekisterille)

• Muut Esri Finlandin uutiskirjeet

• Esri Finlandin some-kanavat (LinkedIn, Facebook, Twitter ja 
Instagram)

• Kohdennetut mainokset eri some-kanavissa

• Muut maksetut mainokset 



Lisätiedot ja ilmoittautumiset
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