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OHJELMA

Maanantai 23.5.2011

12.50    Kokoontuminen Tampereen rautatieasemalla 
 – lähtö 13.07 junalla Tikkurilaan, missä 
 vaihto Allegro junaan klo 15.16

19.36 Saapuminen Pietariin
 – siirtyminen yhteiskuljetuksella
 Holiday Inn **** hotelliin 

Tiistai 24.5.2011

  Aamiainen hotellissa

  Work Shop tilaisuus ja ruokailut järjestetään 
 Holiday Inn hotellissa 
  (Moskovskye Vorota, Moskovsky Pr 97A)

9.00  Rekisteröinti ja aamukahvit
9.30  Tilaisuuden avaus Pirkanmaan ELY-keskus ja 
 päivän ohjelman esittely Exigo  
9.45   Yritystapaamiset ja kahdenkeskiset 
 neuvottelut 
12.00   Lounas
13.00  Yritystapaamiset ja kahdenkeskiset 
 neuvottelut
15.00  Iltapäiväkahvit  
15.30  Yritystapaamiset ja kahdenkeskiset 
 neuvottelut
18.00  Tilaisuuden päätös

19.00  Iltaohjelmaa

Keskiviikko 25.5.2011

  Aamiainen hotellissa
  
 Ryhmälle vierailuohjelma paikallisiin 
 yrityksiin ja organisaatioihin.
 Yritykset voivat halutessaan lähteä myös 
 omiin tapaamisiinsa.
 
15.25  Lähtö Allegro junalla Pietarista
  (junan vaihto Tikkurilassa 17.47, 
 takaisin Tampereella 19.52)

Tilaisuuden järjestelyistä vastaa Exigo, yhteistyössä 
Pirkanmaan ELY-keskuksen, Tampereen Messut Oy:n, 
ja Tampereen Kauppakamarin kanssa.

Pidätämme oikeuden aikataulumuutoksiin.

PieTari
Liiketoimintamatka ja yrityskontaktitapahtuma 
23 - 25.5.2011

Kenelle
Pirkanmaan valmistavalle teollisuudelle, suunnittelutoimistoille ja huolto- ym. 
palveluja tarjoaville yrityksille sekä alueen yrityskehitys- ja palveluorganisaatioille

Tavoite
Luoda kontaktiverkostoa paikallisiin yrityksiin ja alan toimijoihin ja käydä yrityskoh-
taisia liiketoimintaneuvotteluja tilaisuuteen osallistuvien venäläisyritysten ja muiden 
tahojen kanssa (määriteltyjen kriteerien pohjalta yrityksille ennakkoon sovittuja 
tapaamisia).

Lisäksi tavoitteena on selvittää markkinoiden tarjoamat liiketoimintamahdollisuudet 
ja saada realistinen käsitys markkinoiden kilpailutilanteesta.

Hyödyt
Tuloksena matkalta on päivitetty näkemys liiketoimintamahdollisuuksista, saadut 
uudet kontaktit sekä mahdollisuus liiketoiminnan laajentamiseen ja viennin 
lisäämiseen alueella.

Pirkanmaan eri toimijoiden ja yritysten yhteisesiintyminen tuo synergiaetuja, tarjoaa 
hyvät verkottumismahdollisuudet ja vahvistaa alueen imagoa kohdemarkkinoilla.

Lisäksi matkalle ilmoittautuneille järjestetään seminaari Venäjän kulttuuriin ja 
tapoihin liittyen 3.5.2011 klo 8.30-12.00 ELY-keskuksen uusissa tiloissa 
Pellavatehtaankatu 25, Patruuna 1. 

Hinta
500 euroa + alv per yritys sisältäen ohjelman mukaiset palvelut.
Yritykset maksavat itse edustajiensa matkakulut. 

Ilmoittautuminen
Ilmoittautumiset liiketoimintamatkalle viimeistään 30.4.2011   
nina.eriksson@exigo-finland.com

Lisätietoja antavat:
Nina Eriksson, Exigo puh. 040-77 22 929
Tiina Ropo, Pirkanmaan ELY-keskus, puh. 040-84 99 016

Matkavaraukset
Matkatoimisto Oy AREA – varaukset sähköpostiin: ryhmamatkat.tiimi1@area.fi 
Matkapaketin hinta: 455 €/hlö sis. majoitus 2 yötä 1 h huoneessa, aamiaiset, 
junamatkat, bussikuljetukset asema-hotelli-asema. Viisumin hinta on 35 €/hlö.

Tarkemmat tiedot matkapaketista ja viisumista toimitetaan ilmoittautumisen 
yhteydessä. 

Liiketoimintamatkalle otetaan mukaan noin 20 yritystä.


