


Kaukolämpö 2021 – ajassa ja yhdessä

Kaukolämpö 2021 on vuoden merkittävin lämmitys- ja jäähdytysratkaisujen ammattilaistapahtuma. 
Tapahtuma kokoaa yhteen kaukolämmön asiakkaat, innovatiiviset energiayhtiöt ja toimialan parhaat 

asiantuntijat. Tapahtumapaikkana 25.-26.11.2021 on Solo Sokos Hotel Torni Tampere. 
Tapahtumaan odotetaan 400 kävijää – olettehan mukana!

Tapahtuman ensimmäinen päivä ajassa (25.11.2021) on korkeatasoinen ammattilaispäivä, jossa 
asuinkiinteistöjen energiaratkaisujen parissa toimivat asiantuntijat ja päättäjät pääsevät kuulemaan ja 

näkemään erilaisia tämän hetken parhaita kiinteistöjen lämmityksen ja jäähdytyksen malleja ja 
ratkaisuja.

Tapahtuman toinen päivä yhdessä (26.11.2021) kokoaa yhteen kaukolämpöalan päättäjät, henkilöstön 
ja toimialan asiantuntijat keskustelemaan ja vaihtamaan kokemuksia sekä verkostoitumaan. 

Toinen päivä huipentuu Vuoden kuumimpiin pikkujouluihin.

Nyt myynnissä on perjantain 26.11. päivän kumppanipisteet. 

Tänä vuonna tarjolla on rajoitettu määrä kumppanipaikkoja –
varmista, että teidän yrityksenne pääsee näkymään ja mukaan alan odotettuun tapahtumaan!
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Yhdessä – Kaukolämpö 2021
Kumppanuus tapahtumassa (henkilöstöpäivä – 26.11.2021) 

Tapahtuman toinen päivä 26.11. YHDESSÄ on jo perinteeksi muodostunut kaukolämpöalan henkilöstö- ja pikkujoulutapahtuma. 
2019 henkilöstöpäivässä Tampereella oli noin 400 osallistujaa!

Päivän aikana kumppanit esittelevät kaukolämpöalan ammattilaisille uusimpia tuotteitaan, ratkaisujaan ja palveluitaan. 
Ohjelmassa on puheenvuorojen lisäksi varattu runsaasti aikaa verkostoitumiseen. 

Seminaaripäivän tarjoilut ovat kumppanipisteiden lomassa. Noutopöydät ja pystypöydät ruokailuun sijoitetaan osastojen keskelle 
(katso kartta jäljempänä). Päivän seminaariosuudet pidetään 2. kerroksen kokoustiloissa. 
Päivä huipentuu yhteisiin pikkujouluihin!

Päivän alustava aikataulu:
8:30 - 9:45      Ilmoittautuminen ja aamukahvi – verkostoitumista kumppanialueella
9:45 - 10:00    Seminaarin avaus
10:00 - 11:30  Seminaarin luento-osuuksia
11:30 - 13:00  Lounas ja verkostoitumista kumppanialueella
13:00 - 14:30  Seminaarin luento-osuuksia
14:30 - 15:15  Iltapäiväkahvit ja verkostoitumista kumppanialueella
15:15 - 17:30  Keynote ja viiniä & verkostoitumista

19:00 - 00:00  Feel the Heat -pikkujoulut

Kumppanuudet jakautuvat kolmeen eri kategoriaan. 

Lue lisää kumppanuuksista ja varaa & valitse paikkasi!
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Yhdessä - Kaukolämpö 2021
Kumppanuus tapahtumassa – henkilöstöpäivä 26.11.2021 
(Early Bird -kumppanihinnat voimassa 31.3.2021 asti)

Kultakumppani (5 kpl) – Early bird -hinta 7 900 eur + alv (normaali 8 900 eur + alv)
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▪ Näyttelytila (4x2m) + valmis osasto (brändätyt 
seinämateriaalit, pöydät, tuolit, matto, sähköt, WLAN)

▪ 1kpl puheenvuoro ohjelmassa
▪ FinDHC:n freelancetoimittaja tekee kumppanista 

artikkelin, joka julkaistaan tapahtuman 
markkinointikanavissa sekä FinDHC:n muissa some- ja 
jakelukanavissa

▪ 7 tapahtumalippua (osastohenkilökunta ja/tai 
kutsuvieraat) (Arvo 3 150 euroa + alv. á 450 euroa + alv / 
lippu)

▪ Kumppani on mukana kaikessa tapahtuman 
markkinointiviestinnässä

▪ Näkyvyys myös iltajuhlassa – ständinne ja logonne jää 
valaistuna näkyville koko iltajuhlan ajaksi

▪ Näkyvyys iltajuhlan ohjelmassa (sponsorina illan
huomionosoituksissa)

▪ Ständin taustaseinään on mahdollista tilata lisäpalveluna        
integroitu näyttö, joka maksaa 310 eur + alv



Yhdessä - Kaukolämpö 2021
Kumppanuus tapahtumassa – henkilöstöpäivä 26.11.2021
(Early Bird -kumppanihinnat voimassa 31.3.2021 asti)

Hopeakumppani (5 kpl) – Early bird -hinta 4 800 eur + alv (normaali 5 800 eur + alv)
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▪ Näyttelytila (3x2m) + valmis osasto (brändätyt 
seinämateriaalit, pöytä, tuolit, matto, sähköt, WLAN)

▪ FinDHC:n freelancetoimittaja tekee kumppanista 
artikkelin, joka julkaistaan tapahtuman 
markkinointikanavissa sekä FinDHC:n muissa some- ja 
jakelukanavissa

▪ 4 tapahtumalippua (osastohenkilökunta ja/tai 
kutsuvieraat) (Arvo 1 800 euroa + alv. á 450 euroa + alv / 
lippu)

▪ Kumppani on mukana kaikessa tapahtuman 
markkinointiviestinnässä

▪ Näkyvyys myös iltajuhlassa – ständinne ja logonne jää 
valaistuna näkyville koko iltajuhlan ajaksi

▪ Ständin taustaseinään on mahdollista tilata lisäpalveluna 
integroitu näyttö, joka maksaa 310 eur + alv



Yhdessä - Kaukolämpö 2021
Kumppanuus tapahtumassa – henkilöstöpäivä 26.11.2021
(Early Bird -kumppanihinnat voimassa 31.3.2021 asti)

Pronssikumppani (10 kpl) – Early bird -hinta 3 100 eur + alv (normaali 3 900 eur + alv)
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▪ Näyttelytila (2x2m) + valmis osasto (brändätyt 
seinämateriaalit, pystypöytä, tuolit, matto, sähköt, 
WLAN)

▪ 2 tapahtumalippua (osastohenkilökunta ja/tai 
kutsuvieraat) (Arvo 900 euroa + alv. á 450 euroa + alv / 
lippu)

▪ Kumppani on mukana kaikessa tapahtuman 
markkinointiviestinnässä

▪ Ständin taustaseinään on mahdollista tilata lisäpalveluna 
integroitu näyttö, joka maksaa 310 eur + alv
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Kumppanialue päivällä

Tapahtuma-alueen pohjakartta

Tilaisuus pidetään Solo Sokos Hotel Tornin Paja Kongressissa. Kumppanialue on alakerrassa – ja kaikki seminaaripäivän tarjoilut on 
kumppanialueen yhteydessä. Päivän luennot pidetään 2. kerroksen kokoustiloissa. 
Kulta- ja hopea-ständit jäävät iltajuhlan ajaksi näkyville, pronssi-ständit puretaan illaksi pois. 

Tila pikkujouluissa



Kaukolämpö 2021 –
nähdään Tampereella marraskuussa!

Lisätietoja ja ilmoittautuminen:

Paula Peura

0400 504 949

paula.peura@findhc.fi
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