
 

 

Arvoisa yhteistyökumppani! 

Suomen Yrittäjänaisten valtakunnalliset 
Yrittäjänaispäivät pidetään tänä vuonna pe 2. – la 
3. lokakuuta 2020, tapahtumapaikkana Original 
Sokos Hotel Tripla Helsingin Pasilassa. Lauantain 
seminaaripäivän ja iltagaalan järjestelyistä vastaa 
Vantaan Yrittäjänaiset. 

Yrittäjänaispäiville odotetaan 130-200 osallistujaa 
ympäri Suomea. Yksi seminaarin puhujista on 
valovoimainen VAPPU PIMIÄ. Lisäksi 
mielenkiintoisista aiheista puhuvat 
muotisuunnittelija Riikka Ikäheimo, Voglian tj 
Katriina Virtanen, yrittäjä ja Selviytyjät Suomi 
2019 voittaja Kai Fagerlund, Elon tj Satu Huber 
sekä Scadinavian Hunksien Petri Mauno 
Ahonen. Hunksit vastaavat myös vauhdikkaasta 
gaala-showsta.  

Haluaisitko, että kaikki nämä upeat osallistujat ja 
noin 5000 muuta jäsentämme näkevät logosi tai 
pääsevät tutustumaan palveluihisi tai tuotteisiisi 
tapahtuman aikana? Ryhdy 
yhteistyökumppaniksemme! 

Päivien slogan on Ladyt, let’s go lentoon!  

Luvassa pelkkää korkealentoa… ethän missaa 
lentoasi!

  

  

YHTEISTYÖPAKETIT 
 
PREMIUM 

- logo isona tapahtumasivun tekstien jälkeen netissä 
- logo iltajuhlan pöytäesitteisiiin 
- logo isona valokuvausseinäkkeeseen, käytössä 

molempina päivinä 
- logo tai mainos (16:9, Full HD, 1920 x 1080) 

seminaarissa pyörivään slide-showhun 
- mahdollisuus laittaa esitteitä tai näytteitä 

osallistujien otettavaksi 
- kaksi seminaarikutsua sekä kaksi illalliskorttia 

gaalailtaan la 3.10.2020  
- esittelypöytäpaikoista -50%, mikä tahansa koko 
- 950 euroa 

 
SUPER 

- logo isona tapahtumasivun tekstien jälkeen netissä 
- logo iltajuhlan pöytäesitteisiiin 
- logo valokuvausseinäkkeeseen, käytössä 

molempina päivinä 
- logo tai mainos (16:9, Full HD, 1920 x 1080) 

seminaarissa pyörivään slide-showhun 
 
 

 

 
- mahdollisuus laittaa esitteitä tai näytteitä 

osallistujien otettavaksi 
- yksi seminaarikutsu sekä yksi illalliskortti gaalailtaan 

la 3.10.2020  
- esittelypöytäpaikoista -50%, mikä tahansa koko 
- 450 euroa 

 
BASIC 

- logo tapahtumasivun tekstien jälkeen netissä   
- logo valokuvausseinäkkeeseen, käytössä 

molempina päivinä 
- logo tai mainos (16:9, Full HD, 1920 x 1080) 

seminaarissa pyörivään slide-showhun  
- mahdollisuus laittaa esitteitä tai näytteitä 

osallistujien otettavaksi 
- 250 euroa 

 
TIEDUSTELUT JA VARAUKSET:   
Anita Huotari, 040 707 6449, 
anita.huotari@sisustusunelma.fi 

 



TAPAHTUMATORI, Original Sokos Hotel Tripla

Voit tulla myymään tuotteitasi tai esittelemään 
yrityksesi toimintaa yrittäjänaispäivien aikaan 
varaamalla esittelypöydän kokouspaikan 
Tapahtumatorilta la 3.10. Tarkemmat paikat 
jaetaan kun osallistujien määrä on selvillä. 

Ohessa hinnat, sulkeissa hinta ei-jäsenille. Lasku 
lähetetään 17.9.2020 jälkeen. 

TIEDUSTELUT JA VARAUKSET:  
Mervi Bordi, 040 5049 231, 
mervibordi@gmail.com 

PIENI TORIPAKETTI               
pystypöytä (halk 70 x kork 110)                         
100 (130) euroa 

 
KESKIKOKOINEN TORIPAKETTI       
pieni pöytä (138 x 50 x kork 75 cm)                       
140 (180) euroa 

 
ISO TORIPAKETTI              
iso pöytä (138 x 100 x kork 75 cm) + 
rekkialue 360 (450) euroa 

 
 
 

Suomen Yrittäjänaiset ja Vantaan Yrittäjänaiset 
 

Parhain terveisin 
Anita Huotari, pj  

Vantaan Yrittäjänaiset 
040 707 6449 

sekä koko muu VYN hallitus 
 

 
 
 

      
 

       

https://www.yrittajanaiset.fi/
https://www.facebook.com/vantaanyrittajanaiset/

