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Tampereen Messu- ja Urheilukeskus

Yhteistyössä:



Näytteilleasettajia mukana jo 96 kpl

Marras-tammikuun aikana käydään 2020 paikan varanneet
näytteilleasettajat läpi ja varmistetaan osastotarpeet.

Mikäli osastopaikka vielä varaamatta, kannattaa se tehdä
mahdollisimman pian.

Oheisohjelmaa ja seminaareja voi varata: ohjelmatuottaja Johanna 
Hanneliukselta, puh. 0400 399 577, 
johanna.hannelius@tampereenmessut.fi 

Samaan aikaan 13.13.13.13.––––15.9.202215.9.202215.9.202215.9.2022:

• Työhyvinvointi (Työkyvyn ja työhyvinvoinnin ammattimessut)

14.14.14.14.––––15.9.2022:15.9.2022:15.9.2022:15.9.2022:

• Logistiikka (sisälogistiikan ammattimessut)

• Elintarviketeollisuus (elintarviketeollisuuden ammattimessut)

EuroSafety 2022



Tampereen Messujen tulevat ammattitapahtumat



Verkkosivut DigiTre >> Varaa osasto >>

UUTUUS: DigITre 1.–2.2.2022

ICT-alan tapahtuma, järjestetään 2022 ensimmäistä 
kertaa uudella Tampereen Kannen Areenalla

Käytännönläheinen konferenssi ja expo kerää 
kumppaneita ICT-alan palveluiden tuottajilta, koneiden 
ja laitteiden myyjiltä sekä ohjelmistojen tuottajien 
puolelta

Tampere Smart City Week 29.1.–4.2.2022

Kaikille älykaupunkikehityksestä kiinnostuneille

Huipennuksena kansainvälinen älykaupunkikehityksen 
expo ja konferenssi Tampereen Kannen Areenalla

Verkkosivut TSCW  >>



• n. 500 osallistujaaVerkkosivut >>
Kumppanuuspaketit 
>>

Osta liput >>

UUTUUS: Hallituspaikka 9.2.2022

Suomen ensimmäinen tapahtuma yrityksille ja hallitusosaajille

Hyvä hallitus avaa yritykselle tien menestykseen tuomalla 
merkittävää kilpailukykyä ja arvonnousua

Kohderyhmänä kaikki hallitustyöskentelystä kiinnostuneet

Teemana tulevaisuuden hallitustyöskentely

Järjestäjinä Tampereen Messut Oy yhteistyössä 
Hallituspartnerit ry, Tampereen kauppakamari ry, 
Future Board ry, Perheyritysten liitto ry, HHJ



• yhteensä 6554 kävijää

• 269 näytteilleasettajaa

• 8592 m² näyttelytilaa
(+ Nordic Welding Expo)

Verkkosivut >> Kävijäprofiili >> Varaa osasto >>

Konepaja & Nordic Welding
Expo 22.–24.3.2022

Metalliteollisuuden kone- ja laitemessut & hitsauksen, liittämisen ja leikkaamisen 
ammattimessut

Tuoteryhmiä työstökoneet, levykoneet, leikkaus, hitsaus ja liittäminen, työkalut, 
automaatio ja robotiikka, kunnossapito sekä teollisuuden palvelut

Kävijäkohderyhmänä metalliteollisuuden kone- ja laiteinvestoinneista päättävät 
henkilöt

Messut järjestetään yhteistyössä Teknisen Kaupan Liiton Metallintyöstöjaoston 
(Metko), Teknologiateollisuuden ja Suomen Hitsausteknillinen Yhdistys ry:n 
kanssa

Samaan aikaan UUTUUS: 3D & New Materials, 3D-tulostamisen ja uusien 
materiaalien ammattitapahtuma



Kokonaisturvallisuus 
lokakuussa 2022

Näkökulmia kokonanaisturvallisuuden eri osa-alueilta

Kolmen vuoden välein eri puolilla Suomea

Näytteilleasettajina eri viranomaistahot, valtion virastot, 
kyberturvallisuuden toimijat, sekä erilaisiin turvallisuuteen 
liittyvien palveluiden ja tuotteiden myyjät

Pääasiassa kuluttajille suunnattu tapahtuma, jonka 
kohderyhmänä ovat kaikki turvallisuudesta kiinnostuneet 
perheet ja nuoret

• yhteistyössä 
Puolustusministeriö,
Turvallisuuskomitea

Verkkosivut >> Kävijäprofiili >> Varaa osasto >>
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• KUSTANNUSSÄÄSTÖ ASIAKKAALLE

• EKOLOGISUUS







Osastopaikkojen myynti

Veli-Pekka Rouvali
puh. 0207 701 212

veli-pekka.rouvali@tampereenmessut.fi


