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Uuden teknologian tulevaisuus
Reset on uusi digitalisaatioon ja liiketoiminnan automaatioon keskittyvä
uuden teknologian tapahtuma ja kustannustehokas verkostoitumistilaisuus kaikille, jotka kehittävät liiketoimintaansa automaation ja digitalisaation keinoin.
Ensimmäinen Reset järjestetään Messukeskuksen Kokoustamossa, Helsingissä 17.1.2017.

Automaatio mahdollistaa bisneksen
Internet of Things muuttaa automaatioalaa voimakkaasti ja uuden liiketoiminnan luominen on pian helpompaa kuin
koskaan ennen. Mutta miten IoT:lla voi tehdä tulosta?
Reset-kohtaamistapahtuman tavoitteena on tarjota käytännön työkaluja ja ideoita tuottavuuden, liiketoiminnan
ja tuloksen kehittämiseen. Tapahtuman ytimessä ovat uusi teknologia ja poikkitieteellisyys, digitalisaation
ja automaation mahdollisuudet.

Kuva: Oy Speakersforum Ab

Tapahtuma törmäyttää kustannustehokkaasti valmistavan teollisuuden ja liiketoiminnan päättäjät ja eri alojen
yritykset, valmistajat, suunnittelijat, asiantuntijat ja ostajat.

Ohjelmassa huippupuheenvuoroja
Aamupäivän moderaattorina André Noël Chaker.
Key note -puheenvuorot:
• Kari Neilimo: Uuden teknologian liiketoimintamalleista
ja johtamisesta
• Taneli Tikka: Tulevaisuuden visioita digitalisaatiosta,
strategiasta ja johtamisesta

André Noël Chaker

Rinnakkaisseminaareissa
• Digiympäristöt
• Teollisuus
• LTE-verkot
• Uuden teknologian Konenäköpäivät

Kari Neilimo

Lisätietoja? Kysy rohkeasti, autan mielelläni!
Kaisa Eskola
Myyntipäällikkö
kaisa.eskola@messukeskus.com
puh. +358 50 306 1682
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Uudenlainen tapa verkostoitua ja tehdä kauppaa
Reset koostuu huippupuhujien esityksistä ja kumppaniyritysten näkyvyyspaikoista. Osallistuminen on tehty
mahdollisimman helpoksi: kumppanipakettiin sisältyy kaikki tarvittava. Tee nyt vuoden fiksuin investointi
– varaa osastosi heti! Voit keskittyä asiakkaiden tapaamiseen ja unohtaa osaston rakentamishuolet.
Tarjoamme tyylikkään osastopaketin, joka on valmiina odottamassa, kun saavut paikalle.
Katso osallistumisvaihtoehdot reset17.fi

HUIPPUPUHEENVUOROJA
VERKOSTOITUMISTA

ASIANTUNTIJOITA

SEMINAAREJA

KÄYTÄNNÖN CASEJA

Reset-kumppanipaketti sisältää:
– Näkyvyyspaikan verkostoitumisalueella
– Päivän ohjelman ja ruokailut kolmelle

YRITYKSIÄ
Tapahtumassa ovat esillä
automaatioratkaisuja ja digitalisaation työkaluja
tarjoavat yritykset.

Resetissä tapaat

– 5 pääsylippua asiakkaille (á 490 € + alv.)
– Mahdollisuuden tietoiskuun (10 min.)
– Rakenteet, kalusteet, valotolpat, maton ja sähkön (3-osainen pistorasia)
– Omalla logolla, kuvalla tai nimellä tulostetun taustakankaan

valmistavan teollisuuden päättäjät,
automaatiotuotteiden ja -palvelujen käyttäjät
sekä asiantuntijat ja suunnittelijat yli toimialarajojen.
Tapahtumajärjestäjä kutsuu paikalle alan tärkeimmät
päättäjät.

Kumppanipaketin hinta 5 900 € + alv.

Järjestäjä
Messukeskus

Reset-lippupaketit kumppaneille (liput sisältävät
ohjelman ja ruokailut):
– 10 kpl (á 190 € + alv.) = 1 900 € + alv.
– 20 kpl (á 170 € + alv.) = 3 400 € + alv.
– 30 kpl (á 150 € + alv.) = 4 500 € + alv
Yksittäisen lipun hinta 490 € + alv. Early Bird–hinta 390 €, voimassa
13.11.2016 saakka.
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