INTRESSERAR SVERIGES
BYGGBRANSCH?
NÄR?
Vasa 8.11. kl. 14.30-16.30
Karleby eller Jakobstad 9.11. kl. 9-11

VAR?

VAD HANDLAR
DET OM?
OFFENTLIGT
BYGGANDE

Vasa Hotel Vallonia, Centrumvägen 3, 65610 Korsholm
Karleby eller Jakobstad (platsen meddelas senare)

Tjänstemän som svarar
för inköp vid offentligt
byggande medverkar.

Följande aktörer är inbjudna från Sverige

FÖRETAG

- bekanta dig med deras hemsidor!
http://solatum.se/
http://www.arvidsjaurhem.se/
http://www.bostaden.umea.se/vi-bygger
http://www.kalixbo.se/
http://www.kirunabostader.se/OmKirunabostader/
https://www.krokomsbostader.se/bostader-lokaler/nyproduktion.html#RubrikAktuellabyggen
http://www.lyckselebostader.se
http://www.norsjolagenheter.se/
http://www.pitebo.se
http://www.stromsund.se/
http://www.topbostader.se/
https://www.vindeln.se/
http://alvsbynsfastigheter.se/
http://www.krambo.se/
http://harnosandshus.se/
http://www.afaange.se/
https://www.vannas.se
http://www.ovikshem.se/

Företag som offererar
offentliga projekt och
söker underleverantörer
från Finland medverkar.

REGION
I huvudsak finns
projekten på SundsvallKiruna-axeln.

EXEMPELPROJEKT
Höghusbyggande
(exempelvis 5-15 höghus)

Offentliga byggnader
Renoveringsobjekt
(skolor, grundrenovering)

PROGRAM
8.11.
13.30 Gästerna anländer till Vasa
14.30 Möte med företag i Vasaregionen och Sydösterbottens kustregion
- Viexpo och Jo&Pe Consulting berättar om bakgrunden för evenemanget och samarbetsmöjligheter med
Sverige
- De svenska aktörerna/företagen presenterar sig kort och berättar vad de söker
- Finska företag kan, om så önskas, presentera sig själv kort och berätta vad de söker
- B2B-möten enligt på förhand överenskommen tidtabell (5min/möte)
17.00 Företagsbesök för de svenska gästerna
18.00 Gästerna inkvarterar sig i Jakobstad

9.11.
9.00 Möte med företag i Vasaregionen och Sydösterbottens kustregion
- Viexpo och Jo&Pe Consulting berättar om bakgrunden för evenemanget och samarbetsmöjligheter med
Sverige
- De svenska aktörerna/företagen presenterar sig kort och berättar vad de söker
- Finska företag kan om så önskas presentera sig själv kort och berätta vad de söker
- B2B-möten enligt på förhand överenskommen tidtabell (5min/möte)
11.30 Lunch (frivillig, bekostas själv)
13.00 Företagsbesök för de svenska gästerna
15.00 Gästerna åker mot Vasa och Umeå

Hur kommer jag med?
Anmäl på förhand preliminärt intresse för vilka företag från listan du vill träffa. Sänd
informationen åt Maarit Mäkelä 050-3737 044 | maarit.makela(at)viexpo.fi.
Vartefter vi får bekräftelse av de svenska företagen/aktörerna som deltar bekräftar vi möten för
dem som anmäler sig.
Arrangörer:

I samarbete med:

