
IT’S ALL ABOUT 

PEOPLE

26.–27.8.2020 • Messukeskus, Helsinki

Tule Kongressi 2020 -messuille 
seuraamaan kuka voittaa  

himoitun palkinnon!

Pitchi 
ratkaisee!
Evento Awards -finalistien 
paremmuusjärjestys ratkeaa 
Kongressimessujen Bright 
Areenalla järjestettävien 
pitchauksien jälkeen. 
Aiemmin tuomariston 
tulilinjalla ovat olleet vain 
tapahtumasarjojen finalistit, 
tänä vuonna joukon jatkoksi 
liittyvät myös yleisösarjojen 
ehdokkaat. 

Kongressi 2020,  
Messukeskus, Helsinki

Yleisösarjojen  
pitchaus 26.8.2020 
klo 12.00–15.30

Tapahtumasarjojen 
pitchaus 27.8.2020 
klo 11.00–15.15

Evento Awards -palkinnot 
jaetaan Messukeskuksen 
Valo-tapahtumatilassa  
27.8. klo 16.00.  
Juhlitaanko ja kuinka  
paljon selviää  
ajan kuluessa.

Lisätietoja 
eventoawards.fi sekä 
Eventon somekanavat.

Katso aikataulu 
eventoawards.fi
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Aikataulu
Tekstit: Terhi Pääskylä-Malmström

Kuumottava loppukiri
TÄNÄ VUONNA tuomariston prässiin pääsevät kaikki 
finalistit. Yleisö- ja tapahtumasarjojen kilpailijat kohtaavat 
heidän toimintaansa ja tapahtumiinsa perehtyneet tuomarit 
kaikille avoimessa kaksipäiväisessä pitchaustilaisuudessa. 

Pitchauksessa tuomarit roustaavat kilpailijoita erityisesti 
vastuullisuudesta, asiakaskokemuksesta sekä tapahtuman 

heijastamasta työnantajamielikuvasta. Luvassa on kiperiä 
kysymyksiä, tiukkaa asiaa ja kutkuttavaa kisatunnelmaa.

Tule seuraamaan keskustelua, kysymään itse ja jännit-
tämään suosikkiesi puolesta. Minne tuomariston vaaka 
kallistuu ja kuka illalla palkitaan – se ratkeaa vasta näiden 
pitchien perusteella! 

Messut 
klo 11.05
• Helsingin kirjamessut    
 – Messukeskus
• I Love Me – Messukeskus
• Kuntamarkkinat  
 – KL-Kustannus

Promootio/Lanseeraus 
klo 11.35
• Hävikkismoothiebaari 2nd  
 chance – Pulp Agency
• Marskin Tuparit  
 – Woltti  Group
• Valio PROfeel PRO Chase  
 Hipan SM-kisat  
 – Pulp Agency

Kuluttajatapahtuma 
(maksuton) 
klo 12.05
• Grand opening Mall of    
 Tripla – Sisters Inc.
• Ravintola Pöytä (Restaurant  
 Table) – Bob the Robot
• Tampereen Saunapäivä     
 – Tampere-talo / Events    
 Tampere

Kuluttajatapahtuma 
(maksullinen) 
klo 12.35
• Helsinki International Horse  
 Show – BCM Scanhorse
• KOFF Red Classics  
 – hasan & partners
• Raviristeily 2019 – Elämys  
 Group & Royal Ruuna

Henkilöstötapahtuma  
klo 13.30
• Bring Your Magic  
 – Tuhat ja yksi tarinaa  
 – Scandic Hotels
• Deloitte SUMMIT 2019,   
 The Light of Wellbeing,    
 Exploration – Sisters Inc.
• Tamro goes POSSE  
 – Lataamo Group

Yritystapahtuma  
(maksuton) 
klo 14.05
• Atea Focus – Management  
 Events Studio & ID BBN
• Koskenkorva Village    
 Experience  
 – MKTG Finland
• Sanoma Get Tomorrow  
 – Lataamo Group

Yritystapahtuma 
(maksullinen) 
klo 14.35
• EAIE 2019: European    
 Association for Inter- 
 national Education: Annual  
 Conference and Exhibition  
 – Messukeskus
• LIFT – New Dimensions of  
 Media, Arts & Culture  
 – Koy Kaapelitalo &    
 Yleisradio
• SHIFT Business Festival    
 – SHIFT Events

Puhuja – Tarinankertoja  
klo 12.05
• Arman Alizad
• Saimi Hoyer
• Tomi Kaukinen

Puhuja – Muutoksentekijä 
klo 12.20
• Perttu Pölönen
• Katja Toropainen
• Helena Åhman

Puhuja – Globaali 
vaikuttaja 
klo 12.35
• Teemu Arina
• Pata Degerman
• Maria Ritola

Esiintyjä/Juontaja 
klo 13.00
•  Marko Björs
• Vappu Pimiä
• Netta Skog

Ravintola/Kahvila 
klo 13.15
• Ravintola Nallikari
• Ravintola ja Savustamo   
 Nuotta
• Restaurant &  
 Café Snickari

Catering-yritys 
klo 13.30
• Sweet Pepper Catering
• Theron Catering

Majoituspaikka 
klo 14.15
• Naantalin Kylpylä
• Solo Sokos Hotel  
 Turun Seurahuone
• Hotel St. George

Pieni tapahtumapaikka 
klo 14.30
• Hanasaari – Hanaholmen
• Ravintola Backas
• Vanajanlinna

Iso tapahtumapaikka
klo 14.45
• Clarion Hotel Helsinki
• Rytmikorjaamo
• Tampere-talo

EVENTO AWARDS TAPAHTUMASARJAT
27.8. torstai • klo 11.00–15.15

EVENTO AWARDS YLEISÖSARJAT 
26.8. keskiviikko • klo 12.00–15.30

Hyvä kilpailuhakemus on tärkeä osa Evento Awards -menestystä, mutta kärkisijojen järjestystä se 
ei ratkaise. Mitalipaikat sinetöidään vasta finaalipäivänä pidettävien hissipuheiden perusteella. 
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HUOM!
Tutustu samalla Kongressi- 

messujen muuhunkin tarjontaan!  
Messut ovat kohderyhmään  

kuuluville kutsuvieraille  
maksuttomat. Lue lisää ja  

ilmoittaudu mukaan:  
kongressimessut.fi 

Yleisösarjat

Marko Björs
30 vuotta ja 2 500 esiintymistä sitten ensim-
mäisen juontokeikkansa tehnyt Marko Björs 
juontaa, puhuu, isännöi ja urheiluvalmentaa. 
Lisäksi entinen huippuratsastaja toimii Yle 
Urheilun selostajana ja asiantuntijana. Heit-
täytyvä ja muuntautumiskykyinen Björs hoi-
taa hommansa aina kunnialla, niin rapaisella 
raviradalla kuin iltapukujuhlissakin.

Vappu Pimiä
20 vuotta juontajan töitä tehneen Vappu 
Pimiän tietää koko Suomi. Tv:stä tutun 
suosikkijuontajan valttikortteja ovat vankka 
ammattitaito ja kyky olla aina oma itsensä. 
Pitkään uraan on mahtunut monenlaista 
esiintymisalustaa, mikä tekee Pimiästä var-
man, tilanteessa kuin tilanteessa pärjäävän 
ammattilaisen. 

Netta Skog
Netta Skog on digiharmonikan soittaja, 
joka ei pelkää rikkoa rajoja. Digihaitarin 
maailmanmestariksikin kruunattu muu-
sikko on kotonaan niin hevikeikalla kuin 
kirkkokonsertissa, sekä Suomessa että 
ulkomailla. Tälle yhden naisen laulavalle 
bändille ei läheltä löydy kollegoja – hän on 
nimittäin maamme ainoa alallaan.

Esiintyjä/Juontaja

Yleisösarjojen  
finalistit ovat tässä
Evento Awardsin yleisösarjojen finalistit ovat omien alojensa huippuosaajia, jotka edustavat 
koko Suomea Helsingistä Ouluun ja Turusta Imatralle. Tutustu finalisteihin, valitse omat 
suosikkisi ja tule seuraamaan jännittävää pitchauspäivää Messukeskukseen.

Tekstit: Terhi Pääskylä-Malmström

YLEISÖN  
SUOSIKKI

Eniten ääniä saanut ehdokas 
 palkitaan Yleisön suosikkina.  

eventoawards.fi 
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Arman Alizad
Tuottaja ja toimittaja Arman Alizad on san-
karitarinoiden suurfani, joka puhuu oma-
kohtaisten kokemusten kautta elämästä ja 
siitä, miten on sen itse päättänyt kokea ja 
nähdä. Oman tarinansa myötä hän nostaa 
esiin monenlaisia käännekohtia, joissa 
omilla valinnoilla ja asenteella on ollut 
tulevaisuuden kannalta suuri merkitys.

Saimi Hoyer
Saimi Hoyer on yrittäjä, hotellinjohtaja, 
tarinankertoja sekä vahvaluonteinen tekijä. 
Omien tarinoidensa kautta hän innostaa 
kuulijoitaan olemaan läsnä sekä uskomaan 
unelmiin ja tavoittelemaan niitä rohkeasti. 
Hoyerin mukana kuljetaan yrittäjyyden, 
läsnäolon voiman, heittäytymisen, rohkeu-
den ja itsensä kehittämisen tiellä.

Tomi Kaukinen
Valtakunnan virallinen epäonnistuja Tomi 
Kaukinen on startup-maailman huiput ja 
laaksot omakohtaisesti kokenut innosta-
va ja positiivinen puhuja. Suorasanainen 
Kaukinen on vakavan loppuunpalamisen ja 
masennuksen jälkeen alkanut avoimesti pu-
hua yrittäjyyteen, uupumiseen ja asenteen 
merkitykseen liittyvistä kokemuksistaan.

Puhuja – Tarinankertoja

Perttu Pölönen
Perttu Pölönen on keynote-puhuja, kek-
sijä, futuristi, säveltäjä, startup-yrittäjä ja 
kävelevä esimerkki poikkitieteellisyydestä ja 
-taiteellisuudesta. Superälyköksi, neroksi ja 
pelottomaksi keksijäksikin kutsuttu Pölönen 
puhuu muun muassa tulevaisuuden mah-
dollisuuksista, työelämän uusista tarpeista ja 
koulutuksen rohkeasta suunnittelemisesta.

Katja Toropainen
Katja Toropainen on Inklusiiv-yhteistyöhank-
keen perustaja, Slushin entinen pääkuraat-
tori ja yksi Pohjolan sadasta tärkeimmästä 
teknologiavaikuttajasta. Hän puhuu moni-
muotoisuuden ja mukaanottamisen liiketoi-
mintakriittisyydestä yrityksen rakentamises-
sa, tuotekehityksessä ja työkulttuurissa sekä 
teknologisesta kehityksestä.

Helena Åhman 
Helena Åhman on ihmismielen, johtami-
sen, painetilanteiden, konfliktinratkaisun 
ja tilannetajun tarkastelija, joka kuvaa asioi-
ta mielenkiintoisten, tieteellistaustaisten 
tarinoiden kautta. Lukuisissa suomalaisissa 
ja kansainvälisissä organisaatioissa luennoi-
nut Åhman päivittää osaamistaan jatkuvasti 
ja tuo Suomeen uutta tietoa maailmalta.

Puhuja – Muutoksentekijä

Teemu Arina
Teemu Arina on digitalisaatioon erikoistu-
nut tietokirjailija ja tulevaisuusteemoihin 
keskittynyt puhuja. Arinan erikoisalaa ovat 
oppimisen, työn, johtamisen, asumisen, 
terveyden ja hyvinvoinnin avainkysymyk-
set, joiden lisäksi hän tutkii ihmisen ja 
koneen välistä suhdetta.

Pata Degerman
Patrick ”Pata” Degerman on Suomen ainoa 
ammattimainen löytöretkeilijä. Degerman 
puhuu uusien toiminta- ja ajattelumallien 
sekä tiimityön puolesta ja on viime vuosina 
tuonut esille ilmastonmuutoksen sanomaa 
kertomalla ilmaston lämpenemiseen liitty-
vistä omakohtaisista kokemuksistaan.

Maria Ritola
Maria Ritola on yrittäjä ja palkittu tekno-
logiavaikuttaja, joka parhaillaan rakentaa 
tiimeineen tekoälyllä toimivaa, tieteellisiä 
tekstejä ymmärtävää tutkimusassistent-
tia. Ritolan puheenvuorojen teemoja ovat 
muun muassa tekoäly, työn murros sekä 
kestävän datatalouden rakentaminen.

Puhuja – Globaali vaikuttaja

Yleisösarjat
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Theron Catering
Pääkaupunkiseudulla toimiva Theron 
Catering on catering-palveluiden moniotte-
lija, joka hoitaa tapahtumat arjesta juhlaan 
ja perhetilaisuuksista gaalaillallisiin yli 25 
vuoden kokemuksella. Modernia skandi-
naavista ruokafilosofiaa täydentävät kauden 
herkut ja oma vastuullinen catering-kon-
septi. Yrityksellä on myös omia juhlatiloja 
sekä ravintolatoimintaa.

Catering-yritys

SINCE
2009

Sweet Pepper Catering
Sweet Pepper Catering on yksi Helsingin 
vanhimmista pitopalveluista, joka keskittyy 
tyylikkäisiin juhla- ja tapahtumapalvelui-
hin. Yrityksen missiona on tarjota päivitet-
tyä ja luotettavaa, vuosikymmenten aikana 
kertynyttä tapahtumaosaamista, madaltaa 
catering-palvelujen käyttökynnystä sekä 
yllättää asiakas työssä kehittyneen kuuden-
nen aistin avulla.

Ravintola Nallikari 
Alkuperäistä 70-luvun arkkitehtuuria kun-
nioittaen entisöidyssä oululaisessa ravinto-
lassa ja juhlapaikassa syödään satokausiajat-
telun mukaista lähiruokaa sekä juhlitaan, 
kokoustetaan ja nautitaan saunahetkistä 
meren äärellä. Elämyksen viimeistelevät 
muuntautuvat tilat, moderni kokoustek-
niikka sekä tasalaatuiset, täyttyvät palvelu-
lupaukset. 

Restaurant & Café Snickari 
Naantalin vanhassakaupungissa sijaitseva 
Snickari luo Välimeren lomatunnelmaa 
suomalaisten raaka-aineiden ja välimerel-
listen valmistustapojen täydellisellä liitolla. 
Meren antimista loihdittu lohturuoka mais-
tuu horisonttiin laskevaa aurinkoa ihaillen. 
Suositussa hääjuhla- ja viininmaistelupai-
kassa nautitaan myös italialaisesta artesaa-
nijäätelöstä ja elävästä musiikista. 

Ravintola ja Savustamo Nuotta 
Hylätystä lipunmyyntikioskista syntynyt 
kesäinen satamaravintola houkuttelee 
Saimaan rannalle sekä drinkittelijöitä että 
illastajia. Imatralaiskonseptin kulmakivenä 
on slaavilais-skandinaavinen kalapainot-
teinen à la carte -keittiö, mutta ohjelmaan 
mahtuu myös laadukkaita ulkoilmatapah-
tumia. Ravintolakeittiön jatkeena toimivat 
oma savustamo ja ulkokeittiö.

Ravintola/Kahvila

KATSO  
LISÄTIETOJA
eventoawards.fi
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Yleisösarjat

Yhteistyökumppanit

Evento Awardsia ei olisi ilman kumppaneita. Tapahtuma-alan arvostetuin kilpailu järjestetään jo seitsemättä kertaa – kiitos 
monipuolisen kumppaniverkoston, jonka jokainen toimija tuo kisahuumaan oman panoksensa ja huippuosaamisensa. 

Hotel St. George 
Toissa keväänä Helsinkiin avattu Hotel 
St. George haastaa luksuksen käsitteen 
tarjoamalla vierailleen kokonaisvaltaisia hy-
vän olon hetkiä ja persoonallisia valintoja. 
Arvokiinteistö kätkee sisälleen 148 huonet-
ta, viisi sviittiä, maailmanluokan designia, 
mittavan taidekokoelman, tasokkaita spa- 
ja ravintolapalveluja sekä rikkaan tapahtu-
makattauksen. 

Naantalin Kylpylä 
35-vuotias kylpylä ja kongressihotelli toimii 
Suomen aurinkoisimmassa kaupungissa 
meren rannalla. Vuoden 2019 World Travel 
Awardsissa Suomen parhaaksi valittu 
hotelli sai hiljattaisen remontin myötä 
uusia huonetyyppejä, kuten teemasviitit 
romanssista rockiin. Kokonaisvaltainen elä-
mys viimeistellään monipuolisella ja aina 
sydämellisellä asiakaspalvelulla.  

Solo Sokos Hotel  
Turun Seurahuone 
Turun ensimmäinen boutique-hotelli 
avautui viime keväänä täysin uudistuneena. 
Yksi Suomen vanhimmista hotelleista on 
silti ylpeä historiastaan ja turkulaisuu-
destaan. Se hurmaa mielenkiintoisilla 
yksityiskohdilla, hyvällä palvelulla, hiljai-
silla huoneilla sekä vastuullisella täyden 
sydämen toiminnallaan. 

Majoituspaikka
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Hanasaari – Hanaholmen 
Espoossa sijaitseva Hanasaari on moni-
puolinen täyden palvelun kokoushotelli, 
joka toimii myös ruotsalais-suomalaisena 
kulttuurikeskuksena. Upea arkkitehtuu-
ri, runsas pohjoismainen taide ja design, 
pohjoismaista ruokaa tarjoava ravintola 
sekä hyvät kulkuyhteydet houkuttelevat 
asiakkaita saaristomerelliseen miljööhön 
aivan Helsingin keskustan kupeeseen.  

Ravintola Backas 
Helsinki-Vantaan lentoaseman tuntumaan 
sijoittuva Ravintola Backas avattiin vuonna 
2017 tarkoituksena entisöidä kulttuurihis-
toriallista maalaismaisemaa. Backaksen 
mailta löytyvät tyylikkäät, rustiikkiset ja 
eksoottisetkin puitteet sekä yritysten että 
yksityishenkilöiden tapahtumiin, joiden 
tarjoiluissa hyödynnetään itse kasvatettuja 
ja metsästettyjä raaka-aineita.

Vanajanlinna 
Vanajanlinna on Hämeenlinnassa toimi-
va hotelli sekä monipuolinen kokous-, 
tapahtuma- ja juhlapaikka, jossa kohtaavat 
ylellinen historia ja nykypäivän moderni 
vaatimustaso. 1900-luvun alun linnamil-
jöö puutarhoineen ja järvimaisemineen 
on jo itsessään elämys, jonka kruunaavat 
ensiluokkainen ruokatarjoilu sekä useasti 
Suomen parhaaksi valittu golfkenttä. 

Pieni tapahtumapaikka

Clarion Hotel Helsinki
Clarion Hotel Helsingin kaksi hotellitornia 
sekä vanhaan makasiiniin rakennettu ta-
pahtumakeskus mahdollistavat sekä pienet 
ideat että suuret visiot. Energinen, intohi-
moinen ja rohkea tapahtumapaikka erottuu 
kansainvälisellä, hulluttelevallakin fiiliksel-
lä. Päivittäisiä vastuullisia tekoja tehdään 
sekä ihmisille, yhteisölle että ympäristölle 
osana omaa yhteiskuntavastuuohjelmaa. 

Rytmikorjaamo
Seinäjoella vanhan postiautovarikon tilois-
sa toimiva kokous- ja tapahtumapaikka on 
tuhannen juhlijan klubi, Suomen ainoa 
kokoustilana toimiva bäkkäri ja Provinssin 
koti. Rouheudessaan tyylikäs rakennus 
tuo tilaisuuksiin omaleimaista tunnelmaa. 
Lisäksi Pohjanmaalla arvostetaan henkilö-
kohtaista asiakaspalvelua sekä tapahtumis-
sa suuresti käytettävää vapaaehtoistyötä.

Tampere-talo
Tampere-talo on Suomen ensimmäinen 
energiankäytöltään hiilineutraali kongres-
sikeskus, jonka liiketoiminta on hiljattain 
laajentunut myös omaan tapahtumatoi-
mistoon. Kulttuuri- ja yritystapahtumien 
monipuolinen, luova ja helposti saavutetta-
va mekka tarjoaa hyvinvointia ja elämyksiä 
kaikille – siksi ohjelmassa on runsaasti 
myös täysin ilmaisia tapahtumia.

Iso tapahtumapaikka



Tapahtumasarjojen 
finalistit ovat tässä
Evento Awardsin tapahtumasarjoihin lähetettiin kaikkiaan 53 tapahtumatyötä, joista 
tuomaristo valitsi seitsemään eri kilpailusarjaan 21 finalistia. Tutustu töihin tarkemmin 
näillä sivuilla sekä tapahtumasivustolla eventoawards.fi. Tule kannustamaan suosikkejasi 
jännittävään pitchauspäivään Messukeskukseen.

MESSUT 

Kuntamarkkinat – KL-Kustannus 
Jokavuotinen Kuntamarkkinat on Suomen ainoa julkisen hallinnon foorumi, jossa ovat 
esillä kunta-alan hallintosektorit, valtion hallinto, yritykset ja yhdistykset. Laadukkaan ja 
monipuolisen ajankohtaisohjelman rinnalla tapahtuma tarjoaa mutkattoman ympäristön 
verkostoitumiselle eri sektoreiden ja toimijoiden välillä. Uniikkia tunnelmaa luo tilaratkai-
su, jossa messuhalliksi muuntuu tavallinen toimistorakennus.

Helsingin Kirjamessut – Messukeskus
Helsingin Kirjamessut on Suomen suurin kirjallisuusalan tapahtuma ja merkittävä kulttuu-
rifoorumi, joka kokoaa vuosittain yhteen kirjailijat, lukijat ja ajankohtaiset aiheet. Uudis-
tunut ja raikas messukonsepti on ottanut ison askeleen kohti kaupunkitapahtumaa, joka 
houkuttelee myös nuoria ja lapsiperheitä. Vuoden 2019 Kirjamessut olivatkin kävijämääräl-
tään tapahtuman 19-vuotisen historian suurimmat.

I love me – Messukeskus
I love me on vuosittain järjestettävä kokonaisvaltaisen hyvinvoinnin positiivinen ja in-
nostunut tapahtuma. Kauneus- ja hyvinvointialan toimijat kokoavana alustana se tarjoaa 
kävijöilleen odotukset täyttävää, laadukasta sisältöä. Alan ammattilaisten kanssa kehitet-
tävä messusisältö heijastaa ajankohtaisia trendejä ja tapahtuman vetovoimainen brändi 
houkuttelee joka vuosi mukaan uusia, kiinnostavia yrityksiä. 
 

Tapahtumasarjat
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Tapahtumatoteutuksiin ja niiden takana oleviin ajatuksiin tutustuminen 
on aina jännittävää. Selkeä tavoite, huolellinen suunnittelu ja harkitut 

yksityiskohdat vievät tapahtuman todennäköisimmin maaliin. Tapahtuman 
jälkihoitoon kuuluvat onnistumisen ja ROI:n arviointi sekä parannus- ja 
muutoskohteiden havainnointi seuraavaa kertaa silmällä pitäen.”

Niklas Söderberg, toiminnanjohtaja, Sponsrings & Eventsverige
Tapahtumasarjojen tuomari

Tutustu kaikkiin tuomareihin: eventoawards.fi
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PROMOOTIO/LANSEERAUS

Valio PROfeel PRO Chase Hipan SM-kisat – Pulp Agency 
Kaikkien aikojen ensimmäisestä hipan Suomen mestaruudesta kisattiin kauppakeskus 
Kamppiin varta vasten rakennetulla radalla. Valion PROfeel-tuotteita promotoineeseen 
tapahtumaan ilmoittauduttiin ahkerasti ja pelaajamäärä täyttyi muutamassa päivässä. Erit-
täin hyväntuulinen tapahtuma keräsi valtavan yleisön, laajan mediahuomion sekä tilauk-
sen jatkotapahtumalle tämän vuoden huhtikuussa. 

Hävikkismoothiebaari 2nd Chance – Pulp Agency 
Valion hävikkismoothiebaari kiersi Suomea kesätapahtumissa sekä alkusyksystä korkea-
koulukampuksilla. Tapahtuma nosti kävijöidensä huulille sekä ruokahävikkikeskustelun 
että Valion käyttökelpoisesta hävikistä loihditut herkulliset smoothiet. Valio sai tempauk-
sen ansiosta paljon myönteistä näkyvyyttä tavoitellussa kohderyhmässä, ja tapahtuma tulee 
uusitulla ulkoasulla jatkumaan myös tänä vuonna. 

Marskin Tuparit – Woltti Group
Finnfulness on modernia suomalaisuutta, modernia helsinkiläisyyttä ja uuden Marskin 
edustamaa asennetta. Marskin Tuparit oli muista hotelliavajaisista positiivisesti erottuva, 
perinteisiä konventioita rikkova tapahtuma, joka teki Finnfulnessista totta ja sai sille 500 
uutta lähettilästä tärkeimmistä kohderyhmistään. Tapahtuman seurauksena myös Marskin 
kokousvaraukset ja kassavirta singahtivat todennettuun nousuun.

HENKILÖSTÖTAPAHTUMA

Tamro Goes POSSE – Lataamo Group 
Tamron kick-o!n keskeisenä tavoitteena oli kirkastaa strategisia painopisteitä koko hen-
kilöstölle, innostaa työntekijöitä ja saada heidät työnkuvasta riippumatta kiinnostumaan 
yrityksen strategian jalkauttamisesta omilla vastuualueilla. Tamro Goes Posse -konsepti 
yhdisti onnistuneesti asian ja viihteen. Johdon esimerkki haasteisiin osallistumisessa toimi 
loistavasti ja johti myös erinomaiseen tapahtumapalautteeseen. 

Bring Your Magic – Tuhat ja yksi tarinaa – Scandic Hotels 
Scandicin perinteinen vuosijuhla on osa hotelliketjun kiittämis-, palkitsemis- ja juhlista-
miskulttuuria. Tuhannen ja yhden tarinan teema kuvasti tuttuun tapaan Scandicin arvoja, 
kulttuuria ja tiimiläisiä. Vuosittain vaihtuva juhlatoimikunta luo tapahtumalle tuoreet 
puitteet, mutta keskiössä ovat aina tiimiläiset, jotka mahdollistavat yrityksen menestyksen 
ja joille siksi halutaan luoda aito tunne kiittämisestä.

Deloitte SUMMIT 2019, The Light of Wellbeing,  
Exploration – Sisters Inc.
Tapahtuman kattokonsepti, The Light of Wellbeing – Exploration, pureutui hyvinvoinnin 
teemaan Suomen Lapissa pysäyttäen henkilöstön pohtimaan hyvinvoinnin, työssä jaksami-
sen ja menestymisen yhteyttä. Samalla lanseerattiin Deloitten uudistuneet arvot. Hyvin-
voinnin tematiikkaa käsiteltiin kaksipäiväisessä tapahtumassa monesta eri näkökulmasta, 
ja palaute kertoi sen johtaneen oivalluksiin ja sitoutuneisuuteen. 
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YRITYSTAPAHTUMA (MAKSULLINEN)

LIFT New Dimensions of Media, Arts & Culture 
– Koy Kaapelitalo & Yleisradio 
LIFT on kulttuurin, median ja taiteen elämysfestivaali, joka uskoo kulttuurin muuttavan 
maailmaa. Korkealaatuinen, näyttävä ja yllätyksellinen tapahtuma esittelee median ja 
kulttuurialan uusimpia virtauksia, tarjoaa oivaltavia keynote-puheita sekä kyseenalaistaa 
ajattelua taide-elämysten avulla. Vuonna 2019 keskityttiin ristiriitaisen aikamme merkittä-
viin ilmiöihin ja länsimaista kulttuuria ravisteleviin isoihin kysymyksiin.

EAIE 2019 – Messukeskus 
EAIE on Euroopan suurin korkeakouluasteen koulutuksen kongressi, joka toteutettiin 
vastuullisuussertifikaatin ja YK:n kestävän kehityksen tavoitteiden mukaisesti. Tapahtuma-
toteutukselle asetettiin selkeät vastuullisuustavoitteet, joista jokainen jakaantui yksittäisik-
si, mitattaviksi toimenpiteiksi. Toteutuksesta valmistuva case-tutkimus tullaan jakamaan 
globaalisti alaa inspiroivan keskustelun aloittamiseksi. 

SHIFT Business Festival – SHIFT Events 
Vuotuisesti järjestettävä kaksipäiväinen SHIFT Business Festival haastaa yritykset teke-
mään älykästä, voitokasta ja kestävää liiketoimintaa. Ulkoilmatapahtuma yhdistää piin-
kovan sisällön ja rennon tunnelman sekä uskoo luonnonläheisyyteen ja yllättäviin tapah-
tumapaikkoihin mieleenpainuvaa tapahtumakokemusta luotaessa. Tapahtuman sijainti 
Turussa varmistaa suurien keskustelujen käymisen myös pääkaupunkiseudun ulkopuolella.

YRITYSTAPAHTUMA (MAKSUTON)

Sanoma Get Tomorrow 2019 – Lataamo Group 
Sanoma Media Finlandin vuosittaisen markkinointialan B2B-tapahtuman sisältö kosketti, 
inspiroi ja synnytti puheenaiheita nousten kohderyhmässään todelliseksi ilmiöksi. ”Aina 
tulee sanomista” -viestiä henkinyt kokonaisvaltainen elämys teki vaikutuksen myös Sa-
noman omaan henkilökuntaan: palaute, käytäväkeskustelut ja yhteenkuuluvuuden tunne 
olivat jotakin, mitä kukaan ei osannut suunnitella etukäteen. 

Atea Focus – Management Events Studio & ID BBN 
Atea Focus on yhteiskunnallisesti vaikuttava ja kantaaottava it-alan tapahtuma, joka esitte-
lee uusimpia digitaalisia mahdollisuuksia. 30. kertaa järjestetty tapahtuma tuotiin uudelle 
vuosikymmenelle näyttävästi ja arvokkaasti panostamalla elämyksellisiin elementteihin ja 
mielenpainuviin ohjelmanumeroihin. Vastuullisuutta painottaneessa tapahtumassa lansee-
rattiin myös it-laitteiden kierrätykseen haastava 100 % -klubi. 
 

Koskenkorva Village Experience – MKTG Finland 
Koskenkorvan kylällä koettiin jälleen, mistä sen nimikkovodkassa on kyse. Altian asiakkail-
le ja brändilähettiläille suunnatussa vuosittaisessa tapahtumassa vietettiin 24 tuntia brän-
din parissa oppien ja aistien sekä nauttien Koskenkorvan kylän ja kyläläisten tarjoamista 
unohtumattomista puitteista ja aidoista tarinoista. Pitkäaikainen kokemus tapahtuman 
järjestämisestä näkyi täydellisyyteen hiottuna konseptina ja kokonaisuutena. 
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KULUTTAJATAPAHTUMA (MAKSULLINEN)

Helsinki International Horse Show – BCM Scanhorse 
Helsinki International Horse Show on esteratsastuksen perinteinen maailmancup-
tapahtuma ja maamme ainoa korkeimman tason ratsastuskilpailu. 35. kertaa järjestetty 
tapahtuma teki yleisöennätyksensä ja sai ympäristöohjelmallaan erittäin laajaa kansainvä-
listä huomiota. Tapahtumaviikon sähköntarpeesta vastaavat urheilijat eli hevoset Fortum 
HorsePower -konseptin avulla itse. 

Raviristeily 2019 – Elämys Group & Royal Ruuna 
Mitä saadaan, kun yhdistetään bileristeilykonsepti, A-listan artistit, Suomen parhaat 
viihdeisännät ja Euroopan suurin raviurheilutapahtuma? Kolmepäiväinen loppuunmyyty 
Raviristeily! Eri tapahtumaelementtejä ennakkoluulottomasti yhdistämällä ja asiakaskoke-
mukseen kunnianhimoisesti panostamalla luotiin uusi menestyvä kuluttajatapahtuma sekä 
esiteltiin raviurheilua uudelle sukupolvelle ja yleisölle.

KOFF Red Classics – hasan & partners
200-vuotisjuhlaansa viettänyt KOFF toi HIFK:n ja TPS:n väliseen jääkiekko-otteluun koko-
naisen sinfoniaorkesterin: pelikatkojen musiikista ja ottelun tunnelmasta vastasi Vantaan 
Viihdeorkesterin yli 80-henkinen livekokoonpano kuoroineen. Ennennäkemätön jääkiek-
kospektaakkeli ja ainutlaatuinen kulttuuriteko lisäsi KOFFin juhlavuoden kiinnostavuutta 
ja teki sen näkyväksi sekä kotimaassa että ulkomailla.

KULUTTAJATAPAHTUMA (MAKSUTON)

Ravintola Pöytä (Restaurant Table) – Bob the Robot 
Nuorilla ruuanlaitosta kiinnostuneilla aikuisilla ei aina ole tilaa tai aikaa kokata yhdessä. 
Siksi Valio avasi kuukaudeksi kivijalkaravintolan, jossa kaveriporukat pystyivät kimpassa 
kokkaamaan ja nauttimaan luomuksensa maksutta. Helsingin Punavuoreen nousseen 
Ravintola Pöydän trendikkäässä miljöössä ikimuistoisesta kokemuksesta ja yhdessä tekemi-
sestä pääsivät nauttimaan sadat hakemuksen lähettäneet. 

Grand opening Mall of Tripla – Sisters Inc.
Kauppakeskus Triplan yleisöavajaisiin haluttiin kaupunkimainen ja kansainvälinen tunnel-
ma, jossa ihmiset viihtyvät ja jonne he palaavat. Koska ensivaikutelman voi tehdä vain ker-
ran, kohdeyleisölle luotiin tunne juhlasta, joka ei lopu koskaan. Laaja tila ja sen tarjoama 
saatiin monipuolisesti yleisön ulottuville. Odotukset sekä asiakas- ja kassavirtatavoitteet 
ylitettiin, ja avajaiset olivat myös kauppakeskuksen yrittäjien näkökulmasta menestys. 

Tampereen Saunapäivä – Tampere-talo / Events Tampere
Tampere on Suomen saunapääkaupunki, joten Saunapäivän kunniaksi saunat ja suomalai-
nen mökkitunnelma tuotiin keskelle kaupunkia. Kaikille avoin, rento ja helposti lähestyt-
tävä tapahtuma oli täynnä toimintaa ja aitoja kohtaamisia. Kaupunkitilaa hyödynnettiin 
uudella ja innovatiivisella tavalla, minkä lisäksi vastuullisuudella, tasavertaisuudella ja 
saavutettavuudella oli toteutuksessa keskeinen rooli. 

Tapahtumasarjat
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