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Nordic Business Forum virallinen Live Stream
2016 –tapahtuma
Paikka ja aika: Tampereen Messu- ja Urheilukeskus 6.-7.10.2016

Nordic Business Forum on Pohjoismaiden suurin bisnesseminaari. Helsingin päätapahtuman ohjelmasta ja
tunnelmasta pääsee ensi syksynä nauttimaan myös Tampereen Messu- ja Urheilukeskuksessa, jossa järjestetään
6.–7.10.2016 Nordic Business Forum Live Stream -tapahtuma. NBForum Live Stream toteutetaan samalla
ohjelmakonseptilla kuin Helsingin päätapahtuma, jonka teemat ovat digitalisaatio, yrityskulttuuri ja markkinointi.
Tampereen tapahtuman järjestää NBForum Oy:n lisenssillä Tampereen Messut Oy:n tapahtumayksikkö Finland
Events. 

Paikallisessa Nordic Business Forum Live Stream -tapahtumassa liike-elämän vaikuttajat pääsevät nauttimaan
päätapahtuman kiinnostavista puheenvuoroista ja verkostoitumaan. Kuvayhteyden lisäksi tapahtumasta on
mahdollisuus lähettää kysymyksiä Helsingin päälavalle. "Paikallisen kommentaattorin johdolla tilaisuuteen
tuodaan myös muita puheenvuoroja ja aktiivista verkostoitumista", kertoo myynti- ja markkinointipäällikkö
Hanna Mäkelä Tampereen Messut Oy:n tapahtumayksikkö Finland Eventsistä.

Pitkyn jäsenet mukaan erikoishinnalla 130€/hlö sis. alv + 3,50€ toimitusmaksu.

Hinta sisältää:

Täyden osallistumisen
Seminaarimateriaalit
Perjantain lounaan ja 4 kahvitusta
Pitkyn Gettogether-tilaisuuden juoman

Liput
Pitkyn jäsenkirjeessä saamallasi koodilla saat lunastettua erikoishintaisen lipun (EUR 130/hlö sis. alv) + EUR 3,50
toimitusmaksu Ticketmasterin verkkokaupan kautta. Jos et ole saanut jäsenkirjettä, ota
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Artikkelilaji: Uutinen

yhteyttä toiminnanjohtaja@pitky.fi . Huom! Paikkoja rajoitettu määrä. Ilmoittaudu heti. Linkki
lippuun: http://www.ticketmaster.fi/event/nordic-business-forum-2016-live-stream-lippuja/174333?
CL_ORIGIN=ORIGIN2  

HUOM! Lipunostolinkkiä EI SAA KOPIOIDA SELAIMESTA, sillä se muuttuu avattaessa. Linkki tapahtuman sivuille
on: http://www.finlandevents.fi/nbforum2016/  Liitteenä julkaistu tiedote.
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TWEETS

Pitky_ry

RT @TAKKhankkeet: Kiinnostaako #digiosaaminen
kehittäminen? Käy katsomassa @eulearningpath
hankkeen juuri julkaistu nettisivusto…
https://t.co/7WoSs7uAyf

Pitky_ry

Pitkyn hallitus kokousti ruskan keskellä Sampolassa
miettien syksyn monia askareita, valmistellen
syyskokousta ja p… https://t.co/i1Jx16lDHg

LINKEDIN

Osallistu keskusteluun 
LinkedIn-kanavallamme. 
 

YOUTUBE

Pitkyllä on myös oma Youtube 
kanava, jossa julkaisemme sisältöä. 
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