
VIHERPÄIVÄT 2023  

NÄYTTEILLEASETTAJIEN OHJEET  

Hyvä näytteilleasettaja!  

Tässä kirjeessä on koottuna ohjeet Viherpäivien 2023 materiaalien toimittamiseen aikatauluineen. 

Viherpäivillä 2023 siirrytään digitaaliseen messukassiin, jonka vuoksi emme enää jaa tapahtumassa 

paperisia esitteitä. Tapahtumassa käytetään Liveton tapahtumasovellusta, johon kerätään kaikki 

oleelliset tiedot tapahtumasta ja Vihertekniikkanäyttelystä. Tapahtumasovelluksen sisällön kokoaa 

Liveto näytteilleasettajien antamien tietojen mukaisesti.  

Näyttelyluettelo  
Vihreä Kirja korvaa aiempina vuosina ilmestyneen Viherympäristö-lehden näyttelynumeron. 
Vihreässä Kirjassa sekä Viherpäivien tapahtumasovelluksessa julkaistaan näyttelyluettelo, johon 
kaikki määräaikaan (16.12.2022) mennessä osastopaikan tai julistetilan varanneet saavat tietonsa. 
Vihreä Kirja jaetaan Viherpäivien kaikille osallistujille. Näyttelyluettelon tiedot ilmoitetaan tämän 
lomakkeen kautta: 

https://link.webropolsurveys.com/S/454A05C6983AEF30 
 

Tiedot näyttelyluetteloon tulee olla lähetettynä lomakkeen kautta 16.12.2022 mennessä. Tämän 
jälkeen lähetetyt tiedot eivät enää ehdi Vihreään Kirjaan.  
 

Vihreään Kirjaan voi ostaa myös mainoksia. Vihreän Kirjan mainosmyynnin tilavaraukset 

tulee tehdä 30.12. mennessä ja aineistot toimittaa 13.1.2023 mennessä. 

Ota yhteyttä  
Hannu Pyykkö  
Puh 050 2250  
hannu.pyykko@mediabookers.fi 
  
 

Sähköiset esitteet   

Näytteilleasettajilla on mahdollisuus lähettää maksutta 1-2 sähköistä esitettä, jotka lisätään 
Viherpäivien tapahtumasovellukseen ja jaetaan seminaarilaisille, jotka antavat luvan 
uutiskirjeeseen. Sähköiset esitteet tulee ladata 16.12.2022 mennessä saman linkin kautta. 

  

Some-kampanja  
Viherpäivät-tapahtuman Facebook-sivulla ja Viherympäristöliiton Instagramissa esitellään tammi-
helmikuussa 2023 Vihertekniikka-näyttelyn tuotteita ja palveluita tutkimuksen näkökulmasta 
(miten tuotteissa tai palveluissa on hyödynnetty tutkimustietoa). Jos yrityksenne haluaa olla 
mukana kampanjassa, täytä tiedot 16.12.2022 mennessä saman linkin kautta.   

 

 

 

https://link.webropolsurveys.com/S/454A05C6983AEF30


  

ViherAreena  
ViherAreena on esiintymislava Vihertekniikka-näyttelyssä. Jos yrityksenne haluaa pitää lyhyen 
puheenvuoron / olla haastateltavana ViherAreenalla, täytä tiedot 16.12.2022 mennessä saman 
linkin kautta. 
  

Kaupallinen yhteistyö (sponsorointi) 
Jos yrityksenne on kiinnostunut sponsoroinnista tapahtumaan liittyen, täytä tiedot 16.12.2022 
mennessä saman linkin kautta, niin otamme teihin yhteyttä. 

 

Uutuustuotteiden esittely Viherympäristö -lehdessä  
Näytteilleasettajilla on mahdollisuus päästä esille uutuustuotteilla Viherympäristö-lehden 

numerossa 1/2023 maaliskuussa. Numeron teema on " Viisas, älykäs, vihreä -muuttuuko tieto 

teoiksi?, joten esittelyjen toivotaan tuovan esille miten tutkittu tieto on otettu huomioon 

tuotteissa. Sopiva jutun pituus on noin 1000 merkkiä välilyönteineen. Liitä mukaan muutama 

vaihtoehtoinen kuva. Lähetä teksti ja kuvat Viherympäristöliittoon Liisalle liisa.hyttinen@vyl.fi 

viimeistään 7.2.2023. Tämän jälkeen saapuneet tekstit eivät ehdi lehteen.   

 

Tapahtumasovelluksen chat 
Viherpäivien tapahtumasovelluksesta löytyy chat-keskustelu, jossa tapahtuman osallistujat voivat 

virtuaalisesti keskustella keskenään. Myös näytteilleasettajat voivat hyödyntää chatia omassa 

markkinoinnissaan postaamalla keskusteluihin viestejä liittyen esimerkiksi tuotteisiin tai osastolla 

tapahtuvaan toimintaan. Chat-keskustelua pääsee testaamaan joulukuussa 

tapahtumasovellukseen.  

 

AIKATAULU  
1.10.-16.12.2022 
Lähetä kaikki tiedot yhdellä lomakkeella:  

https://link.webropolsurveys.com/S/454A05C6983AEF30 
 
Lomakkeeseen liittyvissä kysymyksissä ota yhteyttä: 
heidi.ovaska@vyl.fi   
 

Ilmoita Webropol-kyselyyn 
näytteilleasettajatiedot: 

• Yrityksen kuva/logo 1 kpl, 
koossa 512x512px (png-
tiedostomuoto)  

• Nimi 

• Slogan 

• Kuvaus (enintään 2500 merkkiä) 

• Url, linkki esimerkiksi 
näytteilleasettajan kotisivuille 

• Kategoria, johon haluatte 
kuulua  

• Linkki yrityksen 
katalogin/esitteen sivuille 

1.10.-16.12.2022 Ilmoita haluatko pitää puheenvuoron 
ViherAreenan lavalla 

1.10.-16.12.2022 Ilmoita haluatko olla mukana 
somekampanjassa  

https://link.webropolsurveys.com/S/454A05C6983AEF30
mailto:heidi.ovaska@vyl.fi


1.10.-16.12.2022 Ilmoita haluatko olla mukana 
kaupallisessa yhteistyössä 

5.12. 2022 alkaen  Tapahtumasovelluksessa voi käydä 
tutustumassa mitä kaikkea 
sovelluksesta löytyy, esim. chat. Linkki 
sovellukseen lähetetään joulukuussa 

30.12.2022 Tee viimeistään Vihreän Kirjan 
mainosten tilavaraukset 
hannu.pyykko@mediabookers.fi 
 

13.1.2023 Toimita viimeistään Vihreän Kirjan 
mainosten aineistot liisa.hyttinen@vyl.fi  

30.1.2023 Näytteilleasettajien tiedot ovat valmiina 
tapahtumasovelluksessa 30.1.2023, 
jonka jälkeen näytteilleasettajan tulee 
tarkistaa oma esittelynsä. Pieniä 
muokkauksia voi tässä vaiheessa vielä 
tehdä. Muokkaustarpeista ota yhteyttä 
Livetoon katariina.kovakoski@liveto.io 
 

7.2.2023 Tapahtumasovellus valmiina käyttöön  

7.2.2023 Lähetä viimeistään uutuustuote-
esittelyteksti Viherympäristölehteen 
(max. 1000 merkkiä välilyönteineen + 1-
2 kuvaa) liisa.hyttinen@vyl.fi  

 

 

KYSYTTÄVÄÄ? 

Päivitämme näyttelytietoja tapahtuman sivuille: https://www.vyl.fi/viherpaivat/ 

Lisätiedot koskien materiaaleja, Webropol-kyselyä ja aikataulua: 

Heidi Ovaska heidi.ovaska@vyl.fi +358 40 592 5810 

Tapahtumasovelluksen muokkaamiseen liittyvät kysymykset:  

Katariina Kovakoski, katariina.kovakoski@liveto.io puh. 044 491 4287 

Näyttelyosastojen myyntiin liittyvät kysymykset:  

Hannu Pyykkö, hannu.pyykko@mediabookers.fi puh. 050 2250 
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