
Tervetuloa maailman suurimpaan paikkatietotapahtumaan!
Esri User Conference (Esri UC), 8. - 12.7.2019 San Diego, Kalifornia, USA

Esrin kansainvälinen käyttäjäkonferenssi on 
viisipäiväinen kattava koulutuspaketti kaikille 
paikkatiedosta ja sen hyödyntämisestä 
kiinnostuneille. Tapahtumaan odotetaan 
viime vuosien tapaan reilut 18.000 
osallistujaa ympäri maailman.

MITÄ ESRI UC TARJOAA?

Konferenssi tarjoaa satoja teknisiä sekä 
toimialakohtaisia luentoja ja workshopeja, 
Special Interest Group (SIG) -tapaamisia 
sekä mahdollisuuksia keskustella ja saada 
vastauksia kysymyksiin suoraan Esrin 
tuotepäälliköiltä ja kehittäjiltä. 

Myös konferenssia edeltävänä viikonloppuna 
on tarjolla useita erilaisia preconference-
seminaareja ja eri toimialoille suunnattuja 
tapahtumia, kuten Esri Business Summit. 

Esri Finlandin yhteyshenkilösi auttaa lisäksi 
tarvittaessa sinua sopimaan henkilökohtaisia 
tapaamisia relevanttien Esrin asiantuntijoiden 
kanssa.

MIKSI OSALLISTUA?

• Tutustut innovatiivisiin ideoihin ja opit 
uutta.

• Saat käytännön apua, ohjeistusta ja 
koulutusta suoraan Esrin asiantuntijoilta.

• Löydät ja saat vastauksia kysymyksiisi.
• Tapaat yhteistyökumppaneita, luot uusia 

yhteyksiä ja verkostoidut muiden alan 
ammattilaisten kanssa.

”Olisi äärimmäisen vaikeaa hankkia muilla 
keinoilla sitä tietomäärää, jonka saan Esri 

UC:sta alle viikossa.”

Hotellivaraukset helposti,  
lennot oman aikataulun mukaan!

Esri Finland on varannut suomalaisia 
asiakkaita varten huonekiintiön Marriott 

Marquis San Diego Marina -hotelliin, 
lisätietoja kääntöpuolella.  

Lennot jokainen lähtijä varaa itse  
haluamallaan tavalla ja aikataululla. 

Lisätietoja tapahtumasta:  esri.com/uc

https://www.esri.com/en-us/about/events/uc/overview


* Hinta riippuu lentoyhtiöstä sekä lennon ja 
varauksen ajankohdasta. 
** Hinta riippuu majoitusvuorokausien määrästä. 
Samassa huoneessa voi majoittua max. 2 henkeä.

KONFERENSSIMATKAN KUSTANNUKSET:

Konferenssin hinta:

Vapaalippu  
(UC Complimentary )

0 USD

Ilman vapaalippua  
(UC Standard)

1595 USD

Lennot * n. 1600 EUR

Majoitus ** 
(Marriott Marquis SD Marina)

2273 USD  
per 7 vrk/huone

OTA YHTEYTTÄ!

Esri Finlandin UC-tiimi auttaa osallistumiseen liittyvissä 
asioissa. Olemme myös paikan päällä tapahtumassa 
avustamassa suomalaisia osallistujia ja järjestämässä 
oheisohjelmaa konferenssin aikana. Liity mukaan!

MATKAJÄRJESTELYT:
Huomioithan matkajärjestelyissä konferenssia edeltävän viikonlopun preconference-tarjonnan  
(esri.com/uc > Agenda > Related events). Useimmat näistä tapahtumista ovat lisämaksullisia.

ASIAKKAAMME KERTOVAT:

”Loistavia käyttäjäesityksiä 
monelta eri alalta, aina 
löytyy jotain sovellettavaa 
omaan työhön.
Suosittelen osallistumista 
paikkatietoammattilaisille  
alaan katsomatta.” 

Tiina Seppänen, Fingrid Oyj  
(UC 2018)

”Valtavasta ohjelman laajuudesta huolimatta tapahtumassa pystyy oman 
ohjelman suunnittelemaan varsin sujuvasti. Pääsin hyvin verkostoitumaan 
kaivosalan paikkatietoasiantuntijoiden kanssa ja sain tilaisuuden esitellä omaa 
projektiani. Oman alani ryhmällä oli omaa oheistoimintaa iltaisin, joten sain 
luotua todella arvokkaita kontakteja. Lisäksi sain mahdollisuuden tavata Esrin 
asiantuntijoita henkilökohtaisesti tärkeään meneillään olevaan projektiini liittyen. 
Yleisesti ottaen UC tapahtuma oli hyvä keino päivittää tietoni Esrin tuotteista ja 
siitä mihin ollaan menossa. Suuri kiitos myös Esri Finlandille oheistoiminnasta ja 
miellyttävästä luotsaamisesta tähän tapahtumaan ja sen aikana. Pienet ekskursiot 
piristivät hyvin vilkkaiden kongressipäivien päätteeksi.” 

Vesa Nykänen, Geologian tutkimuskeskus (UC 2016)

MAJOITUS
Esri Finlandilla on huonekiintiö Marriott Marquis San 
Diego Marina -hotellissa aivan konferenssikeskuksen 
vieressä ajalle 5.-12.7.2019. 

Kiintiöhinta: 288 USD/huone/vrk + verot, 1-2 hlöä/
huone. 
Kokonaishinta suositusajalle 5.–12.7.2019 (7 yötä):  
2273,39 USD/huone (huonehinta 2016,00 +  
verot 257,39).
Kiintiöön kuuluvien huoneiden majoitusvuorokausia 
voidaan vähentää, muttei lisätä; rajallisesti saatavilla 
12.–13.7. lisäyö. Huoneiden maksu luottokortilla  
suoraan hotelliin paikan päällä. Lisätietoja hotellista  
(tai hae hotellin nimellä).

LENNOT
Lennot San Diegoon jokainen osallistuja järjestää itse 
haluamallaan tavalla ja aikataululla. Suosittelemme  
lentoreittiä Helsinki - Lontoo - San Diego (BA) sekä  
saapumista San Diegoon viimeistään lauantaina 6.7., 
preconferenceja varten jo perjantaina 5.7.

KONFERENSSIIN REKISTERÖITYMINEN
Konferenssiin tulee rekisteröityä etukäteen. Useimmilla 
asiakkaillamme on konferenssiin vapaalippuja, joiden 
määrä perustuu ylläpidossa oleviin lisensseihin. Tämän 
tiedon löydät MyEsri-palvelusta kohdasta Events,  
complimentary registration. Lisämaksulliset pre- 
conference-seminaarit eivät sisälly vapaalippuun.  
Rekisteröityminen tehdään tapahtuman sivuilla  
(esri.com/uc > Registration). 

Yhteydenotot ja  
hotellihuonevaraukset 
19.4.2019 mennessä:

info@esri.fi

https://www.esri.com/en-us/about/events/uc/agenda/preconference-seminars
https://www.marriott.com/hotels/hotel-rooms/sandt-marriott-marquis-san-diego-marina/
https://www.esri.com/en-us/about/events/uc/registration
mailto:info%40esri.fi?subject=

