FinnTec ja ToolTec
Metalli- ja konepaja-alan
tärkein kohtauspaikka

FinnTec ja ToolTec
Metalli- ja konepaja-alan
tärkein kohtauspaikka

FinnTec and ToolTec – The main event for the metal and engineering industries

www.finntec.fi www.tooltec.fi
Yhteistyössä
In cooperation:

Aika ja Paikka
17.–19.4.2012, Helsingin Messukeskus
Aukioloajat
ti–ke 9–17, to 9–16
Paikanvuokra
Riviosasto 110 ¤ / m2
Kulmaosasto 121 ¤ / m2
Yli 100 m2 menevältä osalta 80 ¤ / m2
Rekisteröintimaksu 350 ¤ laskutetaan
ilmoittautumisen yhteydessä kaikilta
näytteilleasettajilta.
Hintoihin lisätään alv. 23 %.

MESSUMEDIA

Miljoona
mahdollisuutta

Katso vinkit

www.facetoface.fi

ISO 14001

Toiminnallemme on myönnetty
ISO 9001:2000 -laatusertifikaatti
ja ISO 14001:2004 -ympäristösertifikaatti.

Opening hours
tue–wed 9 am–5 pm, thu 9 am–4 pm
Space rental
Corridor stand ¤110 / m2
Corner stand ¤121 / m2
Charge for floor space exceeding 100 m2, ¤80 / m2
Registration fee ¤350 invoiced
from all exhibitors in conjunction with registration.
VAT at 23% added to all prices.
Organiser

Yhteystiedot:

Contact Information:
Sales Manager Ilkka Rinta-Kanto (FinnTec)
tel. +358 50 583 9620

myyntipäällikkö Sami Luukkanen (ToolTec)
puh. 041 439 4300
näyttelykoordinaattori Eija-Liisa Karrakoski
puh. 050 376 0819

SERTIFIOITU
ORGANISAATIO

Date and venue
17–19 April 2012
Helsinki Exhibition & Convention Centre

Järjestäjä

myyntipäällikkö Ilkka Rinta-Kanto (FinnTec)
puh. 050 583 9620

tekninen neuvoja Marianne Paloposki
puh. 050 376 0828
Etunimi.sukunimi@finnexpo.fi

KILPAILUKYKY KUNTOON
ja VERKOSTOT VAUHTIIN

Sales Manager Sami Luukkanen (ToolTec)
tel. +358 41 439 4300
Exhibition Coordinator Eija-Liisa Karrakoski
tel. +358 50 376 0819
Technical Coordinator Marianne Paloposki
tel. + 358 50 376 0828

INCREASE YOUR COMPETITIVENESS AND POWER UP YOUR NETWORKING

firstname.lastname@finnexpo.fi

Samaan aikaan / At the same time:

Helsingin Messukeskus
Helsinki Exhibition & Convention Centre

17.–19.4.2012

TAPAHTUMA TAVOITTAA PÄÄTTÄJÄT

TUOTERYHMÄT

You will reach the industry decision makers
through the event

FinnTec

PÄÄTÖKSENTEKOROOLI
Decision-making role

• Lisälaitteet ja varusteet

• Metallintyöstökoneet
- Lastuavat työstökoneet
- Muovaavat työstökoneet
- Muut työstökoneet
• Vara- ja koneen osat
• Voiteluaineet ja -laitteet
• Teollisuuden kalusteet

FinnTec
Metalli- ja konepaja-alan kilpailukyky rakentuu tänä päivänä huippulaa
dusta, ylivoimaisesta teknologiasta, elinkaarikustannuksista ja muista
vastaavista tuotteen haluttavuuteen vaikuttavista tekijöistä. Alan laaja
yhteistyö ja verkottuminen ovat kaiken keskiössä. Tuotteiden ja palveluiden
jalostusarvoa tulee nostaa, ja verkoston kokonaistehokkuutta parantaa.
Metalli- ja konepajateollisuuden johtava tapahtumakokonaisuus FinnTec
kyljessään teollisuuden työkaluihin erikoistunut ToolTec on yksi Teknologiateollisuus ry:n Tuotanto- ja palveluverkostot -klusterin vuoden päätapahtumista. Kokonaisuus mahdollistaa sen, että näet ja tulet nähdyksi. Varaa
paikkasi nyt!
Samanaikaisesti järjestetään myös meriteknologia-alan huippuosaamisen
kokoava ammattitapahtuma SeaTec, ks. www.seatechelsinki.fi

• Nosto- ja siirtolaitteet

En tee hankintapäätöksiä 45,6 %
I don’t make
procurement decisions

• Hitsauskoneet ja tarvikkeet

Teen hankintapäätöksiä 26,6 %
I make procurement decisions

• Järjestöt, tutkimus ja julkaisutoiminta
• Konepajojen kunnossapito ja -palvelut
• CAD/CAM -ohjelmistot ja laitteet

Osallistun hankintapäätösten tekoon 27,8 %
I participate in procurement decisions

• Muut alan tuotteet ja palvelut

ToolTec

ToolTec

• Työkalut ja tarvikkeet

En tee hankintapäätöksiä 29,6 %
I don’t make
procurement decisions

• Metalliteollisuuden työkalut
Teen hankintapäätöksiä 36,5 %
I make procurement decisions

• Sähkö- ja paineilmatyökalut
• Hiomatarvikkeet
• Muut alan tuotteet ja palvelut

Osallistun hankintapäätösten tekoon 33,9 %
participate in procurement decisions

PRODUCT GROUPS

Tutkittua tietoa edellisestä tapahtumasta
Messukontaktit 9 674 kävijää (FinnTec, ToolTec, Pinta, Materia, SeaTec Helsinki)
Näytteilleasettajia 111 kpl (FinnTec + ToolTec)
Näyttelypinta-ala 4 209 m2 (FinnTec + ToolTec)

FinnTec
• Metal-working machinery
- Chipping machine tools

ASIANTUNTIJAROOLI
Expert role

- Shaping machine tools
- Other machine tools
• Add-on equipment and accessories

FinnTec

• Spare parts and components

Today, the competitiveness in the metal and engineering industries consists
of top-notch quality, superior technology, lifespan costs and other similar
factors. These factors have major influence on the desirability of the
companies’ products. Extensive cooperation and networking with other
players in the industry - forms the core of all successful operations.   

Asiantuntija / Expert 36 %

FinnTec and ToolTec welcomes the exhibitors to Finland to participate in the
year’s leading metal and engineering exhibition. This is one of the year’s
main events for The Federation of Finnish Technology Industries. Don’t miss
the opportunity to see and to be seen. Book your stand now!
The Helsinki Exhibition & Convention Centre is also the venue for the
simultaneous event, SeaTec Helsinki. This fair is the meeting place for the top
marine technology professionals. www.seatechelsinki.fi

Johto / Management 15 %

• Industrial furnishing

Yrittäjä / Entrepreneur 14 %

• Lifting and transfer equipment

Työntekijä / Employee 15 %

• Welding equipment and supplies

Työnjohto / Supervisor 11 %

• Organisations, research and publications

Opiskelija / Student 4 %
Muu / Other 3 %

• Engineering works, maintenance
and services

Ei työelämässä tällä hetkellä / Unemployed 3 %

• CAD/CAM -software
• Other products and services
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ToolTec

ToolTec

• Tools and supplies
• Metal industry tools

Asiantuntija / Expert 37 %
Johto / Management 11 %
Yrittäjä / Entrepreneur 18 %
Työntekijä / Employee 17 %
Työnjohto / Supervisor 11 %
Opiskelija / Student 3 %
Muu / Other 3 %
Ei työelämässä tällä hetkellä / Unemployed 1 %

Researched information from the previous event
Exhibition contacts 9,674 visitors (FinnTec, ToolTec, Pinta, Materia, SeaTec Helsinki)
Exhibitors 111 (FinnTec + ToolTec)
Exhibition floor space 4,209 m2 (FinnTec + ToolTec)

• Lubricants and lubricating devices
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• Electric and pneumatic tools
• Abrasive materials
• Other tools and services for the industry
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Messutunnuslukujen jakaumaprosentit on pyöristetty tasaluvuiksi. Lähteet: Suomen Messutarkastus, TNS Gallup Media-yksikkö.
The percentages of key figures have been rounded up. Sources: Finnish Audit A of Circulations TNS Gallup.

40

