
Tule mukaan kehittämään ruokaketjua TäsmäViljely-foorumiin 5.3.2020
Tämä kutsu on Sinulle, joka pystyt yrityksesi tarjoamilla tuotteilla ja palveluilla tukemaan maatilayrittäjää ruokaketjun ja viljelyn tehok-
kuuden haasteissa.

Järjestämme Salossa 5.3.2020 tapahtuman kehityshaluisille viljelijöille sekä muille alan ammattilaisille, joita radikaalisti uudistuva ruo-
kasektori tarvitsee. Tapahtumapaikkana on Salon Astrum-keskus.

Paneudumme täsmäviljelyteknologiaan ja siihen kytkeytyviin ilmiöihin, kuten laitteisiin, sovelluksiin, hankkeisiin ja tutkimustulok-
siin. Tapahtuma keskittyy olennaiseen – säästetään siis perinteisemmän tuotannon panokset, laitteet ja palvelut muille estradeille.

TäsmäViljely-foorumin yhteydessä järjestettävässä seminaarissa viljelyn, teknologian ja ruokamarkkinoiden asiantuntijat esittelevät 
teknologiaan pohjautuvia ratkaisuja viljelyn ja ruokasektorin kannattavuuden parantamiseen.

Ilmoittaudu 21.2.2020 mennessä nettilomakkeella ja ole mukana tekemässä Suomen ensimmäistä täsmäviljelytapahtumaa. Ilmoit-
tautuneille lähetämme seikkaperäisen infopaketin käytännön järjestelyistä. Kutsun jakelu on 40 maatalous-teknologia-alan yritykselle ja 
organisaatiolle.

Linkki ilmoittautumislomakkeeseen

Lisätietoja antaa Olli-Pekka Ruponen, puh. 050 582 4645, tvfoorumi@gmail.com.

Mitä tarjoamme TäsmäViljely-
foorumiin osallistuvalle yritykselle?
Odotamme vähintään 300 osallistujaa, jotka 
ovat viljelijöitä ja muita teemasta kiinnostunei-
ta henkilöitä. Tilaisuus on kokonaisuudessaan 
kävijöille maksuton.

Yritykset voivat osastoillaan järjestää sovitun 
aikataulun mukaisesti ”hubeja” eli tietoiskuja, 
jotka ovat tärkeä osa tapahtumakokonaisuutta.

Tilaisuuden järjestämisestä vastaavat Toivon 
Tila, Yrityssalo Oy  ja HAMK. Mediafarmi Oy on 
mukana toteuttamassa tiedottamista ja visuaa-
lista ilmettä. Markkinoinnissa käytetään kunkin 
toimijan viestintäkanavia, kuten somea, media-
kontakteja, printtimainoksia ja kohderyhmälle 
sopivia tilaisuuksia.

Käytännön asioita lyhyesti
•   Osallistumismaksut:

 · Pk-yrityksille ja siitä suuremmille 500e + alv

 ·  Hankkeille, oppilaitoksille, mikroyrityksille,    
 tutkimuslaitoksille, ym. 200e + alv

•   Hinta sisältää mm. messuosastopaikan (pöytä ja sähköt) ja tapahtuman 
ennakkomainonnan

•   Suurin oviaukko tapahtumatilaan on L 130 cm x K 210 cm. Tämä valitettavas-
ti rajaa sisäosastolla esiteltävien laitteiden koon.  Toivomme kuitenkin tekno-
logisten tuotteiden ja demonstraatioiden esille tuomista osastoille.

•   Isommalle kalustolle ulkotilaa on rajatusti nopeimmille varaajille. Osa tästä 
on katettua tilaa

•   Näyttely järjestetään Astrum-keskuksen Areenaassa ja seminaari Salorassa 
(ohessa liite)

Työryhmä

Olli-Pekka Ruponen
Tapahtumatuottaja

Toivon Tila
050 582 4645

Timo Teinilä
Lehtori

HAMK Mustiala
050 5632 389

Hilkka Halla
Projektipäällikkö

Yrityssalo Oy
050 5262 081

Anne-Mari Jääskeläinen
Tiedottaja

Mediafarmi Oy
0400 808 876

https://forms.gle/Ln2FDSw8XpywaEQ99

