
Vaikuttava
viestintä

ProCom-päivä on viestinnän ammattilaisille suunnattu vuosittainen tapahtuma, joka kerää yhteen
runsaasti yritysten, julkishallinnon ja kolmannen sektorin viestinnän parissa työskenteleviä
huippuammattilaista.
  
ProCom-päivä järjestetään torstaina 1.6.2023 Helsingissä hyvien kulkuyhteyksien varrella
sijaitsevassa Hilton Helsinki Strandissa. Tapahtumaan on mahdollista osallistua myös etänä,
ammattimaisen striimauksen kautta.
  
ProCom-päivän kumppanina tavoitat sekä tapahtuman osallistujat itse tapahtumassa että
tapahtuman ennakkomarkkinoinnin kautta tuhannet viestinnän ammattilaiset eri puolilla Suomea.
ProCom-päivän kohderyhmään kuuluvat ammattilaiset ovat korkeakoulutettuja asiantuntijoita,
ylempiä toimihenkilöitä ja johtajia. Viestinnän ala 2021 -tutkimuksen mukaan noin 90% alalla
työskentelevistä kertoo olevansa sukupuoleltaan naisia ja noin 70% vastaajista on suorittanut
ylemmän korkeakoulututkinnon. ProCom-päivän tuottaa ProCom – Viestinnän ammattilaiset ry. 

PROCOM-PÄIVÄ 2023 | VAIKUTTAVA VIESTINTÄ

AJANKOHTA: torstai 1.6.2023
PAIKKA: Hilton Helsinki Strand & online

ProCom nauttii sidosryhmiensä
vahvaa luottamusta. Edistämme
jäsenistömme ammatillista
kehittymistä ja lujitamme
viestinnän asemaa
yhteiskunnassa.

Luottamus & Maine -tutkimus 2021



Kumppanuuspaketti 2 – ProCom-päivän laaja yhteistyö

Kohtaamispaikka tapahtumassa. Kohtaamispaikka on tapahtumatilasta kumppanille
osoitettu alue, jota kumppani saa käyttää osallistujien kohtaamiseen ja palvelunsa tai
tuotteensa markkinointiin yhdessä sovitulla tavalla.
Videoesitys tapahtumassa. Video esitetään yleisölle tapahtuman seminaaritilassa
tapahtuman aikana yhden kerran. Videon kesto voi olla enintään kaksi minuuttia.
Tuote tai esite. Kumppanin valitsema ja toimittama tuote jaetaan osallistujille
tapahtumassa. Kumppani vastaa tuotteen hankintakustannuksista.
Logonäkyvyys tapahtumassa, tapahtuman striimialustalla ja tapahtuman markkinoinnissa.
Yhteistyökumppanin logo liitetään osaksi tapahtuman sähköistä markkinointia. Lisäksi logo
näkyy tapahtuman aikana valkokankalla seminaariesitysten lomassa.
Kahden henkilön maksuton osallistuminen tapahtumaan sekä -50 % alennushinta
lisäosallistujille.

Pakettiin sisältyy:

Kumppanuuspaketti 3 – ProCom-päivän yhteistyö                           

Logonäkyvyys tapahtumassa ja tapahtuman markkinoinnissa. Yhteistyökumppanin logo
liitetään osaksi tapahtuman sähköistä markkinointia. Lisäksi logo näkyy tapahtuman aikana
valkokankaalla seminaariesitysten lomassa. 
Tuote tai esite. Kumppanin valitsema ja toimittama tuote jaetaan osallistujille tapahtumassa.
Kumppani vastaa tuotteen hankintakustannuksista.
Kahden henkilön maksuton osallistuminen tapahtumaan (live tai online) sekä -50 %
alennushinta lisäosallistujille. 

Pakettiin sisältyy:

Sisältöpuheenvuoro tapahtumassa. Esityksen kesto voi olla enintään 15 minuuttia. 
Kohtaamispaikka tapahtumassa. Kohtaamispaikka on tapahtumatilasta kumppanille
osoitettu alue, jota kumppani saa käyttää osallistujien kohtaamiseen ja palvelunsa tai
tuotteensa markkinointiin yhdessä sovitulla tavalla. 
Videoesitys tapahtumassa. Video esitetään yleisölle tapahtuman seminaaritilassa

Tuote tai esite. Kumppanin valitsema ja toimittama tuote jaetaan

Logonäkyvyys tapahtumassa, tapahtuman striimausalustalla ja tapahtuman
markkinoinnissa. Yhteistyökumppanin logo liitetään osaksi tapahtuman sähköistä
markkinointia. Lisäksi logo näkyy tapahtuman aikana valkokankaalla seminaariesitysten
lomassa. Pääyhteistyökumppanuus tuodaan esille tapahtuman juonnoissa. Logo-comboissa
pääyhteistyökumppanin logo nostetaan esille niin, että se erottuu muista kumppanilogoista.
Kahden henkilön maksuton osallistuminen tapahtumaan sekä -50 % alennushinta
lisäosallistujille. 

Pakettiin sisältyy:

tapahtuman aikana yhden kerran. Videon kesto voi olla enintään kaksi minuuttia. 

osallistujille tapahtumassa. Kumppani vastaa tuotteen hankintakustannuksista.

Kumppanuuspaketin sisältöä voidaan muokata kumppanin toiveiden ja tarpeiden mukaan
yhteisen neuvottelun pohjalta. Kumppanuuden lopullisista ehdoista sovitaan kirjallisesti.

Kumppanuuspaketti 1 – ProCom-päivän pääyhteistyö

PAKETOIDUT KUMPPANUUDET

8 000 €

5 000 €

3 000 €



Logonäkyvyys                                                                                              

Logonäkyvyys ProCom-päivän tapahtumasivulla.
Logonäkyvyys striimialustalla.
Logonäkyvyys ProComin sähköisessä uutiskirjeessä sekä tapahtuman
sähköpostimarkkinoinnissa.
Logonäkyvyys ProComin sosiaalisen median kanavissa.
Osallistujat 50 % alennushintaan. 

LISÄTIETOJA JA VARAUKSET

Elisa Joki-Anttila, markkinointiasiantuntija
elisa.joki-anttila@procom.fi
040 7282 336 

SPONSOROINTI

Kevyt paketti –  ProCom-päivän yhteistyö                                                                   
Kumppani vastaa sponsorituotteen hankintakustannuksista

Yrityksenne tuote suositussa ProCom-päivän Give Away -kassissa seminaariosallistujille.
Tuotteita noin 250 kpl. 
Logonäkyvyys Give Away -kassin yhteydessä. Yrityksen valitsema tuote jaetaan osallistujille
tapahtumassa. Yritys vastaa tuotteen hankintakustannuksista. 
Osallistujille -50 % alennushinta.

Pakettiin sisältyy:

Kohtaamispaikka tapahtumassa      

Sisältää kahden henkilön maksuttoman osallistumisen tapahtumaan sekä
lisäosallistujat 50 % alennushintaan. 

Miia Rosenqvist, johtaja
miia.rosenqvist@procom.fi
050 534 4843 

MUUT KUMPPANUUSTUOTTEET

Kaikkiin hintoihin lisätään alv. 24 %

3 500 €

2 000 €

0 €


