
Tule esittelemään omia palveluitasi. Osastoilla voi esittää myös omaa ohjelmaa. 
Koko tapahtuman aikana sinun on mahdollisuus varata aika itseäsi kiinnostavalta yrittäjältä 
ja luoda uusia kontakteja. Verkostoitumiselle on varattu oma tila. 

Päälavalla esiintyy merkittäviä vaikuttajia sekä paikallisia tähtiä. Iltapäivällä on 
mielenkiintoinen paneelikeskustelu, jossa mietitään, miksi juuri Kouvola on hyvä paikka yrittää.  
Kahdessa auditoriossa on luentoja digitalisaatiosta ja yrittäjän työhyvinvoinnista.

Ovien sulkeutumisen jälkeen pidämme cocktailtilaisuuden. 
Tarjolla lähiruokaa ja pientä mukavaa ohjelmaa. Tilaisuuteen saa erillisiä lippuja á 5 € 

Messuosastot 
Messutilana toimii oppilaitoksen ala-aula sekä toisen kerroksen aula ja auditoriot. 
Messuosastoja tulee 34 kpl ja pöytäpaikkoja 16 kpl. 
Isäntäpaikkoja on myynnissä 6 kpl.  Jokainen isäntä isännöi omaa aluettaan messuilla.  

Osaston tausta on sijainnista riippuen joko valkoinen kiviseinä tai messusermi. 
Toisen kerroksen auditorioiden välisen alueen pöytäpaikkojen takana on ikkuna. 
Pohjakartasta voit valita mieleisensä osaston tai voit kertoa meille erityistoiveesi, jotka 
pyrimme huomioimaan osastopaikkaa valittaessa. Jos osastolle on suunniteltu erityistä 
ohjelmaa, se kannattaa myös kertoa mahdollisimman varhain, että osaamme ottaa sen 
huomioon osastojen sijoittelussa. 

Pohjapiirustukset (ks. takasivu) ovat viitteellisiä ja niihin voi tulla muutoksia.

Osastot ja koot 
2x3 metriä Osastoon sisältyy 3 pulpettipöytää, tuoli, sähkö sekä messurakenteet

2x2 metriä Osastoon sisältyy 2 pulpettipöytää, tuoli, sähkö sekä messurakenteet

Pöytäpaikka Osastoon sisältyy seinän vieressä oleva pöytäpaikka, 2 pulpettipöytää ja tuoli

Isäntä Messuilla on 6 isäntää, jotka pääsevät toteuttamaan messuja 
 isommalla näkyvyydellä.  
 Osastoon sisältyy 2x3 m osasto, messurakenteet, 3 pulpettipöytää, tuoli, sähkö.  
 Lisäksi päivän aikana 2 x á 10 min puheenvuoroja/tietoiskuja päälavalla 
 tai auditoriossa teemaohjelman lomassa. 
 Logonäkyvyys messujen mainonnassa.

Aika 
torstai 14.9. klo 10-17

Paikka 
Salpausselänkatu 57, 
45100 Kouvola  
(entiset KSAOn 
liiketalouden tilat) 

Parkkipaikka 
Hallituskadun puolella

Messuvieraille 
ilmainen
sisäänpääsy 

BisnesPalju on paikallisille yrityksille ja eri tahoille  suunnattu 
verkostoitumis- ja esittäytymisfoorumi.  

Mukana on myös kaupungin toimialojen hankinnoista vastaavia ja 
yrityksiä palvelevia tahoja. 

BisnesPaljun järjestävät yhteistyössä Kouvolan kaupunki, 
Kouvola Innovation, Kouvolan yrittäjäyhdistykset, 
Kouvolan seudun ammattiopisto, Kouvolan Liikemiesyhdistys ja 
Kouvolan Nuorkauppakamari. 

Tapahtuma on yleisölle avoin ilmaistapahtuma.



Sähkö Osastolla on sähköpistokkeet, valovirta 10A, 2 pistorasiaa
Wlan Messutilassa on langaton verkko

Messurakenteet (maksullinen)
Jos tarvitset messurakentamista (esim. lisäseiniä), voit ottaa yhteyttä yhteistyökumppaniimme 
Heimark Espo, www.heimark.fi, p. 0400-765 103. Ilmoitathan erityisrakenteista myös meille.

Tekijänoikeudet
Mikäli osastosi ohjelmassa on Gramexin tai Teoston alaista toimintaa, 
muistathan huolehtia asianmukaisista luvista ja maksuista

Hinnat
2x3 m osasto 350 €  +alv 24% 
2x2 m osasto 250 €  +alv 24%
pöytäpaikka 150€€  +alv 24%
Isäntä 1500€€ +alv 24%

Tervetuloa mukaan!

Varaukset ja 
tiedustelut: 
Mia Lindgren 
kouvolan@yrittajat.fi  
puh. 040 835 5031

Tiedustelut:
Jaana Ahola
jaana.ahola@ksao.fi
puh. 020 615 5563
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