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Seminaari

Tapahtuman juontajana/moderaattorina toimii
Emma Kimiläinen

Päivä, joka kokoaa kiinteistö- ja rakennusalan edelläkävijät keskustelmaan alan tulevaisuudesta.

Seminaari kattaa monipuolisesti sekä ihmisiin että innovaatioihin liittyvät kiinteistö- ja rakentamisalan tulevaisuuden
megatrendit. 

Keskiössä on ihminen, sekä tila, jossa toimitaan niin työelämässä kuin asumisessa ja koko rakennetussa ympäristössä. 

Keskeisiä teemoja ovat työympäristöt, hyvinvointi, hyvä johtaminen, kestävä kehitys, kiertotalous ja muuntautumiskyky.
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Osallistujat

Seminaariin odotetaan osallistujaksi 300 kiinteistö- ja rakennusalan vaikuttajaa.

Osallistujat tulevat sekä yksityiseltä että julkiselta sektorilta, edustaen laajasti kiinteistö- ja rakennusalaa
Suomesta, sekä muualta Euroopasta. 

Osallistujat edustavat organisaatioita, joissa tehdään vastuullisia valintoja, joita johdetaan henkilöstöä ja 
asiakkaita arvostaen ja joissa toimitaan avoimesti.

Osallistumismaksu on 500 euroa + alv.

Ohjelma ja ilmoittautuminen www.futurespaces.fi
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Näyttäydy kiinteistö- ja rakennusalan edelläkävijänä 
Seminaarin kumppanit
Valmis brändätty 6m2 eko-osasto parhaalta paikalta. Mahdollisuus pitää esitys näyttelyn lavalla.
Logonäkyvyys ja linkki futurespaces.fi -sivuilla. Logo seminaarin käsiohjelmaan.
Kaksi seminaariosallistujaa. Hinta 5.000 euroa + alv. 
Mahdollisuus ilmoittaa mukaan yksi lisäosallistuja 25%:n alennuksella.

Näytteilleasettajat
Valmis brändätty 4m2 eko-osasto. Logonäkyvyys ja linkki futurespaces.fi –sivuilla. 
Yksi seminaariosallistuja. Hinta 2.900 euroa + alv.
Mahdollisuus ilmoittaa mukaan yksi lisäosallistuja 25%:n alennuksella.

Lisätietoja ja varaukset
Seminaarikoordinaattori Hanne Valtonen, hanne.valtonen@kiinko.fi
Liiketoimintajohtaja Katja Haarma, katja.haarma@kiinko.fi
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Seminaarin kumppanit
Erinomainen ja tukeva itsenäinen näkyvyyselementti. Sisällä on hyllytilaa esimerkiksi handout-materiaaleille. 
Yksipuolinen neliväritulostus 4/0. Tuote kestää useamman purun ja kasaamisen.
Materiaali: Re-board 16mm
Korkeus: 1100 mm
Leveys: 2000 mm
Syvyys: 570 mm
Kaksi messuseinää
Yksi pystypöytä

Muut näytteilleasettajat
Erinomainen ja tukeva itsenäinen näkyvyyselementti. Sisällä on hyllytilaa esimerkiksi handout-materiaaleille. 
Yksipuolinen neliväritulostus 4/0. Tuote kestää useamman purun ja kasaamisen.
Materiaali: Re-board 16mm
Korkeus: 1100 mm
Leveys: 2000 mm
Syvyys: 570 mm
Yksi messuseinä
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Messuseinäke
Itsenäinen seinäkeratkaisu tukevasta ja ympäristöystävällisestä Re-boardista. 
Kaksipuolinen neliväritulostus 4/4. 
Tuote kestää useamman purun ja kasaamisen.
Materiaali: Re-board 16 mm
Korkeus: 2200 mm
Leveys: 1000 mm
Syvyys: 300 mm
Jalusta: Korkeus: 300 mm, Leveys: 500 mm, Syvyys: 300 mm

Materiaalit
Sekä seinä- että tiskielementit on valmistettu ympäristöystävällisestä Re-boardista. Re-board on pahvilla päällystettyä 
ekologista, osittain kierrätyskuiduista valmistettua kennopahvilevyä. Materiaali on kevyttä ja erittäin tukevaa, mutta kestää
heikosti kosteutta. Re-boardin valmistuksessa käytetyt liimat ovat vesiliukoisia, joten siitä valmistetut tuotteet voidaan 
yleensä kierrättää kartonkijätteenä.

Toimitus
Osastot toimitetaan valmiiksi näyttelyyn tapahtuman aamuna. Näytteilleasettajat voivat tulla paikalle tuntia ennen tapatuman 
alkua. Tilaisuuden jälkeen näytteilleasettajat voivat purkaa osastot ja ottaa oman osaston elementit jatkokäyttöön 
ilman lisäveloitusta
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Luentosali

Lava

Näyttely / 
yhteistyökumppanit:

1 Ramboll
2 Saint-Gobain Finland Oy
3 CGI
4 Lassila & Tikanoja Oyj

Näyttely:

5 DNA Oyj 
6
7 alustava varaus
8

9 alustava varaus
10
13
14 Safetum Oy



Kiitos!
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