SATL Insinöörityögaala 19.5.2021

KUMPPANUUSPAKETTI

TULE KUMPPANIKSI SATL
INSINÖÖRITYÖGAALAAN!

Jo kolmatta kertaa järjestettävä SATL Insinöörityögaala
toteutetaan yhteistyössä autoalan korkeakoulutoimijoiden
kanssa 19.5.2021 laadukkaana etätoteutuksena. Insinöörityögaala
järjestetään nyt ensimmäistä kertaa keväällä,
luontevasti opintovuoden päätteeksi, ja tällä kertaa
iltatoteutuksena – yleisön toiveesta.
Insinöörityögaalassa korkeakouluopiskelijat tai
vastavalmistuneet esittelevät autotekniikkaan liittyviä
korkeatasoisia tutkimus- ja päättötöitään. Yleisöllä on
mahdollisuus osallistua tilaisuudessa antamalla
pisteitä esityksille. SATL-asiantuntijaraadin ja yleisön
pisteet yhdessä ratkaisevat lopulta voittajatyön.
Kumppanille Insinöörityögaala tarjoaa
mahdollisuuden tavoittaa tehokkaasti suuren joukon
autoteknillisen alan asiantuntijoita ja
huomattavan määrän alan opiskelijoita sekä uransa
alkuvaiheessa olevia nuoria.

SATL
INSINÖÖRITYÖGAALA 2021

•

Alan korkeakouluopiskelijat ja vastavalmistuneet
esittelevät korkeatasoisia autotekniikkaan liittyviä
tutkimus- ja päättötöitään.

•

Insinöörityögaala toteutetaan 19.5.2021 klo 15.00-20.00
WebinarJam-verkkototeutuksena.

•

Mukana on kaikkiaan noin 10 ennakkoon videoitua esitystä
Aalto-yliopiston, Metropolia Ammattikorkeakoulun sekä
Turun, Tampereen, Seinäjoen ja Oulun
ammattikorkeakoulujen opiskelijoilta.

•

Tarkempi ohjelma julkaistaan toukokuun alussa.

•

Yleisö saa pisteyttää työt heti esitysten jälkeen ja voittaja
valitaan yhdessä SATL-asiantuntijaraadin ja yleisön
pisteytysten perusteella.

•

Tapahtuma järjestetään nyt kolmannen kerran, toistamiseen
täysin etätoteutuksena. Viime syksyn etätoteutus sai paljon
palautetta onnistumisestaan - gaalan toteutustapa herätti
kiinnostusta kattojärjestöämme FISITA:a myöten.

•

Katso webinaaritallenne viime vuoden Insinöörityögaalasta
ja käy rekisteröitymässä jo nyt, niin pääset mukaan
seuraamaan toukokuussa Insinöörityögaalaa 2021!

KUMPPANINA TAVOITAT TEHOKKAASTI:
•

Huomattavan joukon opiskelijoita ja uransa
alkuvaiheessa olevia nuoria autoteknilliseltä alalta

•

Suuren määrän alan asiantuntijoita – SATL:n jäsenistöön
kuuluu yli 5 000 autoteknillisen alan ammattilaista!

•

Muuta autoalasta kiinnostunutta yleisöä

KUMPPANUUSPAKETIN TOTEUTUS JA HINTA
•

Logonäkyvyys Insinöörityögaalan
ennakkomarkkinoinnissa keväällä 2021
•

SATL:n verkkosivuilla

•

Jäsen- ja uutiskirjeessämme
(tavoittavat yli 5 000 autoalan asiantuntijaa
ja yli 5 000 uutiskirjeen tilaajaa)

•
•

Insinöörityögaalan Facebook-tapahtumassa

Mahdollisuus esittää videomateriaalia
gaalaesitysten välillä (video max. 20 sekuntia)

•

Saatte myös omaan käyttöönne Insinöörityögaalan
logon, jolla voitte viestiä omissa kanavissanne
SATL Insinöörityögaalan kumppanuudesta

Hinta: 750 € + alv 24 %

KIINNOSTUITKO? OTA YHTEYTTÄ!
Kalle Kalaja

Pasi Perhoniemi

Liiketoimintajohtaja

Toiminnanjohtaja

Puh. 040 752 0668

Puh. 044 523 9477

kalle.kalaja@satl.f i

pasi.perhoniemi@satl.f i

SEURAA MEITÄ SOMESSA!

facebook

linkedin

instagram

