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Infotilaisuus näytteilleasettajille
27.1. klo 9.00–9.45
Ohjelma:
• Mikä Valtio Expo?
• Näytteilleasettajapaketin sisältö ja tietoiskut
• Virtuaalisen tapahtuma-alustan esittely (Prospectum)
• Kysymykset



Valtio Expo
• Valtiokonttorin järjestämä messutapahtuma valtionhallinnon päättäjille 

ja asiantuntijoille
• Ohjelmasisällöt & näyttelyalue

• Valtio Expo esittelee valtionhallinnon ajankohtaiset aiheet ja tarjoaa 
kohtaamispaikan valtionhallinnon asiantuntijoille ja tapahtumassa mukana 
oleville näytteilleasettajille

• Näytteilleasettajat ovat valtionhallinnon yhteistyökumppaneita ja 
palveluntuottajia

• Kävijöitä perinteisesti n. 1 500, näytteilleasettajia n. 70-80
• Lisätietoa: www.valtioexpo.fi
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http://www.valtioexpo.fi/


Valtio Expo 2021 – verkossa!
• Valtio Expo 2021 järjestetään 5.5.2021 klo 9.00-16.00 

kokonaan verkossa
• Teemana Maailman paras hallinto – tiedolla ja taidolla
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Valtio Expo 2021 -verkkotapahtumassa 
tulee olemaan: 
• Virtuaalinen tapahtuma-alusta 

• Kokoaa Valtio Expon ohjelman ja osallistujat yhteen
• Ohjelmasaleissa kuullaan ja keskustellaan päivän teemasta
• Näytteilleasettajat esillä virtuaalisen näyttelysalin näyttelyosastoilla

• Laadukkaat ohjelmastreamit ja tallenteet
• Tapahtuman ohjelma kuvataan ”Valtio Expo -studiolla” ja streamataan 

reaaliajassa virtuaalisen tapahtuma-alustan ohjelmasaleihin
• Streamaus toteutetaan ammattitaidolla ja laadukkaalla tekniikalla
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Valtio Expo 2021 -verkkotapahtumassa 
tulee olemaan: 
• Kattava ohjelmakokonaisuus

• Ohjelmaa lähetetään samanaikaisesti yhteensä kuudessa 
rinnakkaisessa ohjelmasalissa.

• Ohjelmassa monipuolisesti kiinnostavia puheenvuoroja niin 
valtionhallinnon asiantuntijoilta ja yhteistyökumppaneilta kuin talouden, 
urheilun ja kulttuurin kentiltä.

• Tallenteet mahdollistavat kiinnostaviin ohjelmasisältöihin palaamisen 
tapahtuman jälkeen. 

• Mahdollisuus verkostoitua, keskustella, kommentoida ja 
osallistua virtuaalisesti

• Ohjelmasalien yhteiset keskustelut ja osallistujien väliset yksityisviestit
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Näytteilleasettajat
- näytteilleasettajapaketti & tietoiskut
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Näytteilleasettajapaketti sisältää:
• Näkyvyys virtuaalisella tapahtuma-alustalla

• Näyttelysalin päänäkymän listauksessa organisaation nimi ja logo 
• Koko sivun virtuaalinen näyttelyosasto

• logo
• yhteystiedot
• max. 300 sanan pituisen esittelyteksti
• max. kolme www-linkkiä
• video (videolinkitys YouTube, Vimeo tai upotuskoodilla) 
• tapahtumaan osallistuvien organisaation edustajien profiilit
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Näytteilleasettajapaketti sisältää:
• Organisaation edustajien pääsy tapahtumaan (max. 10 hlö)
• Mahdollisuus verkostoitua ja vuorovaikuttaa tapahtumaan 

rekisteröityneiden osallistujien kanssa 
• Käytössä näytteilleasettajien ja kaikkien tapahtumavieraiden välinen pikaviestittelypalvelu
• Ohjelmasalien yhteiset keskustelut
• Osallistujat voivat avata keskustelun näytteilleasettajien edustajien kanssa myös suoraan 

organisaation osastolla klikkaamalla edustajan profiilikuvaketta
• Tapahtuman osallistujien sekä organisaation näyttelyosastolla 

vierailleiden kävijöiden tiedot, niiltä osin kuin henkilöt ovat antaneet luvan 
tietojen luovutukseen. 

• Mahdollisuus varata tietoisku. Huom. tietoiskuaikoja on tarjolla rajattu määrä.
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Tietoiskut
• Valtio Expoon osallistuvilla näytteilleasettajilla on mahdollisuus 

varata tapahtuman ohjelmaan 20 minuutin tietoisku. 
• Tietoiskuja on rajoitettu määrä ja ne varataan 

ilmoittautumisjärjestyksessä.
• Tietoiskuja varten kolme ohjelmasalia. 
• Valtiokonttori vastaa ohjelmakokonaisuuden aikataulutuksesta ja järjestää 

tietoiskujen videoinnin. Kaikki tietoiskut kuvataan Valtio Expoa varten 
rakennettavalla studiolla (paikka vahvistuu helmikuun aikana).

• Tietoiskut streamataan reaaliajassa. Tallenteet katsottavissa tapahtuma-
alustalla kahden viikon ajan tapahtuman jälkeen.
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Hinnat
• Näytteilleasettajapaketti 1.800 EUR + alv
• Tietoisku 1.300 EUR + alv

Peruutusehdot: Jos peruutus tehdään 5.3.2021 jälkeen, veloitetaan 
peruutusmaksuna 50 prosenttia osallistumismaksusta. 
Koko osallistumismaksu veloitetaan, jos peruutus tehdään 5.4.2021 jälkeen.
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Tervetuloa mukaan!
Ilmoittautuminen avautuu 3.2.2021 klo 9.00

(syksyllä osastopaikan varanneille 27.1. klo 10.00)
Lisätiedot ja ilmoittautumislinkki löytyvät osoitteesta:

https://www.valtioexpo.fi/naytteilleasettajille/
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Ota yhteyttä!
Ismo Tikka
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Asiakaspäällikkö

Puh. 0295 50 3210
ismo.tikka@valtiokonttori.fi

Nina Parkkulainen
Viestintäasiantuntija

Puh. 0295 50 2027
nina.parkkulainen@valtiokonttori.fi

Valtio.Expo@valtiokonttori.fi
www.valtioexpo.fi
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