Kilpailu- ja näytöslajit
AUTO- JA
KULJETUSTEKNIIKKA
101 Autoasennus
102 Autokorinkorjaus
103 Automaalaus
104 Kujetuslogistiikka
105 Metsäkoneenkäyttö

RAKENTAMINEN

TAITAJA9

401 Huonekalupuuseppä
402 Ilmastointiasennus
404 Maalaus ja tapetointi
405 Putkiasennus
406 Sähköasennus
407 Talonrakennus, kirvestyöt

IT JA VIESTINTÄTEKNIIKKA 408 Talonrakennus, muuraus
ja laatoitus
201 Cad sunnittelu
410 Viherrakentaminen
202 Painotekniikka
203 Painotuotteen suunnittelu RAVITSEMISPALVELUT
204 Tietojenkäsittely

501 Kondiittori

205 Tietokoneet ja verkot

502 Ravintolakokki

NÄYTÖSLAJEJA JA
AMMATTINÄYTÖKSIÄ
YHTEYSTIEDOT
Kilpailujohtaja Kyösti Lehtonen
kyosti.lehtonen@tampere.fi
puh. 050 511 4007
Taitaja2018-kilpailutoimisto
Tredu, Hepolamminkatu 10, Tampere
taitaja2018.fi

206 Verkkosivujen tuottaminen 503 Cateringkokki
PALVELUT

504 Tarjoilija

301 Asiakaspalvelu ja myynti

TEOLLISUUS

302 Hiusmuotoilu

601 Automaatioasennus

303 Kauneudenhoito

602 Elektroniikka

304 Floristiikka

603 CNC-koneistus

305 Lähihoitaja

605 Levy ja hitsaus

306 Puhdistuspalvelu

606 Mekatroniikka

307 Vaatteenvalmistus

607 Koneenasennus ja
kunnossapito

308 Visuaalinen myyntityö
310 Yrittäjyys

TAITAJA PLUS

312 Matkailu

P1 Kiinteistönhoito

313 Taloushallinto

P2 Logistiikka

314 Turvallisuusala

P3 Asiakaspalvelu ja myynti

14.–17.5.2018 • Tampereen Messu- ja Urheilukeskus

YHTEISTYÖPAKETIT
Näy hyvässä seurassa Tampereella!
14.–17. toukokuuta 2018 Tampereen valtaa

Kolmipäiväisen kilpailun lisäksi

Suomen suurin ammatillisen koulutuksen

järjestetään oheistapahtumia kilpailijoille,

vuosittainen tapahtuma Taitaja. Odotamme

kilpailutoimijoille, yhteistyötahoille ja

paikalle yli 400 osaajaa kilpailemaan yli

kansainvälisille kilpailuvieraille. Taitaja2018

neljässäkymmenessä lajissa ammattitaidon

oheistapahtumineen on tärkeä kohtaamis-

suomenmestaruuksista. Lisäksi kilpailijoita on

ja verkostoitumispaikka niin opiskelijoille,

näytöslajeissa ja yläkoululaisten kädentaitoja

opettajille kuin työelämällekin. Täällä ovat

testaavassa Taitaja9-kilpailussa. Vierailijoita

tarjolla oman alansa huippuosaajat!

tapahtumaan odotetaan saapuvaksi yli 50 000.

Valitse pakettisi – tai laaditaan oma
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Yhteistyökumppanina tavoitat suuren

Varsinaisena tapahtumapaikkana on

määrän nuoria, opettajia ja yrityselämän

Tampereen Messu- ja Urheilukeskus,

edustajia. Tarjolla on monta erilaista

mutta kilpailu jalkautuu myös alueen

valmista yhteistyöpakettia, joilla voit hankkia

kauppakeskuksiin ja yrityksiin – ja näkyy

näkyvyyttä tulevaisuuden taitajien keskellä.

tietenkin tapahtumaviikon aikana myös

Ja jos sopivaa ei löydy valmiina, leivotaan

kaupungin katukuvassa.

sellainen!
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KISÄLLI 2500 €

• Suurlogonäkyvyys (300 × 140 cm) Taitaja2018tapahtumassa sekä yksi seuraavista paketeista:
A. 1 × Taituri + 2 × Vänkäri
B. 2 × Mestari + 1 × Vänkäri
C. 5 × Vänkäri
• Paras huomioarvo kisatapahtumassa,
avajaisissa ja päättäjäisissä.
• Logonäkyvyys painomateriaaleissa, Taitaja2018.
fi-sivujen etusivulla, lehti-ilmoituksissa ja
sähköisessä kilpailuoppaassa.
• Oma osasto (200 × 300 cm) tapahtumaalueelle, ammattitorille tai lajin lähelle.
• 10 VIP-passia tapahtumaan.
• Pääyhteistyökumppanuussopimus tehdään
yhdessä Taitaja2018-pääorganisaation ja
Skills Finland ry:n kanssa, ja siihen sisältyy
optio jatkaa pääyhteistyökumppanina myös
seuraavassa Taitaja-tapahtumassa.

• Lajialueella logonäkyvyys (42 × 30 cm) lajin
mainostolpassa.
• Logonäkyvyys lajin infonäytössä ja
verkkosivulla.
• Tuomarityöskentelystä solmitaan Kisällisopimus.

TAITURI 15 000 €

logonäkyvyys
lajialuuella

VIP-passit

PALKINTOKUMPPANI OPPIPOIKA

PÄÄYHTEISTYÖKUMPPANI 30 000 €

• Suuri logonäkyvyys (250 × 122 cm) lajialueella.
• Logonäkyvyys sähköisessä kilpailuoppaassa
lajin osiossa, lajin infonäytössä ja lajin
verkkosivulla.
• Mahdollisuus vaatettaa lajin kilpailijat
yrityksen/yhteisön logolla varustettuun, lajiin
liittyvään ja asianmukaiseen asuun ottaen
huomioon muut yhteistyösopimukset.
• Mahdollisuus omaan osastoon (200 × 300 cm)
lajialueen yhteydessä.
• 5 VIP-passia tapahtumaan.

MESTARI 10 000 €
sisältyy

sisältyy

• Suuri logonäkyvyys (250 × 122 cm) lajialueella.
• Logonäkyvyys sähköisessä kilpailuoppaassa
lajin osiossa, lajin infonäytössä ja lajin
verkkosivulla.
• 2 VIP-passia tapahtumaan.

VÄNKÄRI 4500 €
10 kpl

5 kpl

2 kpl

• Logonäkyvyys (80 × 50 cm) lajialueella.
• Logonäkyvyys lajin infonäytössä ja nettisivulla.
• 1 VIP-passi tapahtumaan.

1 kpl

sisältyy

Pidätämme oikeuden muutoksiin.
Pakettien hintoihin
lisätään voimassa oleva alv.

PALKINTOKUMPPANIT 1800 €
• Logonäkyvyys lajin infonäytössä ja
verkkosivulla.
• Palkintokumppanin logo näkyy loppujuhlassa
mitalien jaon yhteydessä, jossa rahapalkinto
myös luovutetaan mitalien jakajien toimesta.
• Palkintokumppanin nimi mainitaan lajialueella
lajin palautetilaisuudessa.
• Palkintokumppanilla on mahdollisuus tulla itse
paikalle pitämään tervehdyspuheen lajille.
1. palkinto 800 €
2. palkinto 600 €
3. palkinto 400 €
• Yritys voi luovuttaa joko yhden tai useamman
sijoituskohtaisen palkintosumman.

OPPIPOIKA 1250 €
• Logonäkyvyys lajin infonäytössä ja
verkkosivulla.
Tapahtumanjärjestäjä vastaa paketteihin sisältyvien
logokylttien painokustannuksista.

LISÄNÄKYVYYTTÄ
Seuraavat vaihtoehdot voit valita joko
yhteistyöpakettiin liitettynä tai ilman
yhteistyöpakettia:

KAULANAUHA TAPAHTUMAPASSILLE 4000 €
• Yhdelle yhteistyökumppanille yksinoikeudella
varattava näkyvä mainospaikka kaulanauhassa,
joka säilyy muistona tapahtuman
jälkeenkin. Nauhoja tehdään 3000 kpl.
Yhteistyökumppanin logon lisäksi niissä on
Taitaja2018-logo.

ESITTELYOSASTO (kysy hinta)
• Osaston (200 × 300 cm) hintaan sisältyy
tilavuokra, seinät, pistorasia ja sähkö.

Tuotesijoittelu ja muu lisänäkyvyys
lajialueilla neuvotellaan erikseen.

