
Tervetuloa maailman suurimpaan paikkatietotapahtumaan!
Esri User Conference (Esri UC) 13. - 17.7.2020 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!

Esri Finland on varannut suomalaisia 
asiakkaita varten huonekiintiön,  

tarkemmat tiedot vahvistuvat  
joulukuun aikana.  

Lennot jokainen lähtijä varaa itse  
haluamallaan tavalla ja aikataululla.

Lisätietoja tapahtumasta:  esri.com/uc



* Asiakkaan käytössä olevien vapaalippujen määrä 
perustuu ylläpidossa oleviin lisensseihin. Tieto 
vapaalippujen määrästä löytyy MyEsri-palvelusta 
kohdasta Events, complimentary registration tai  
tiedustelemalla osoitteesta info@esri.fi.

** Jokainen lähtijä järjestää lentonsa itse  
haluamallaan tavalla ja aikataululla.

*** Esri Finland varaa huonekiintiön asiakkaita 
varten. Esimerkissä Marriott Marquis San Diego  
Marina -hotellin vuoden 2019 hinnat.

Konferenssin hinta:

UC Complimentary * 0 USD

UC Standard n. 1600 USD

Lennot **
(riippuen lentoyhtiöstä ja  
varausajankohdasta)

n. 1400 - 1900 €

Majoitus *** 
(esim. Marriott Marquis San 
Diego Marina,  
288 USD/huone/vrk + verot)

n. 2275 USD per 7 vrk
/huone (1-2 hlöä), sis. 
verot

Ota yhteyttä!

Esri Finlandin UC-tiimi auttaa osallistumiseen liittyvissä asioissa. Olemme myös paikan päällä 
tapahtumassa avustamassa suomalaisia osallistujia ja järjestämässä oheisohjelmaa konferenssin 
aikana. Pyydä tarvittaessa lisätietoja ja ilmoita meille osallistumisestasi niin varhaisessa vaiheessa 
kuin mahdollista. Varaukset hotellihuonekiintiöön alkavat todennäköisesti jo joulukuussa 2019.

Lisätiedot ja yhteydenotot: info@esri.fi

Varmista matkabudjettisi ajoissa!

Matkajärjestelyissä suosittelemme varautumaan  
konferenssia edeltävän viikonlopun preconference- 
tarjontaan ja järjestämään lennot ajalle  
10. - 17.7.2020, jolloin majoitusvuorokausia tulee 
seitsemän. Alla konferenssimatkan kustannukset 
eriteltyinä. 

Asiakkaamme kertovat Esri UC:stä

”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

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

Tiina Seppänen, Fingrid Oyj

”Kokonaisuudessaan mainio ja  
mieleenpainuva kokemus! 
Mahtavat iltaohjelmat tekivät 
verkostoitumisesta helppoa ja loivat 
hyvää tunnelmaa koko viikon ajaksi.”

Asiakaspalaute (UC 2019)


