Ny yrkesmässa för grönsektorn
PIHA & PUISTO 26.-28.08.2021
Margretebergspark, Esbo
Kom med – tillsammans gör vi det bättre!
Piha & Puisto mässan är riktad till grönsektorns alla aktörer. Evenemanget pågår i tre dagar.
Första dagen är en fortbildningsdag för yrkesfolk. Denna dag är även reserverat för att bygga upp
mässavdelningarna.
Första utställningsdagen är riktad till yrkesfolk. Till den sista utställningsdagen på lördagen är även
stora allmänheten välkommen. Under mässan presenterar grönsektorn sitt tjänste- och varuutbud.
Under dagarna kan man se arbetsuppvisningar, maskindemonstrationer och produktpresentationer
med anknytning till branschen. Här får man information om det nya och aktuella inom grönsektorn.
Platsförsäljningen har redan börjat. Observera att antalet utställningsplatser är begränsat. Försäkra dig
om din plats redan nu. Reservera samt betala din plats och tilläggstjänster via den bifogade filen.
26.8. seminariedag, Dagvattenhantering (anmälning fr.o.m. 11.2)
27.8. utställningsdag, riktat till yrkesfolk
28.8. utställningsdag, även stora allmänheten välkommen
Idén bakom Piha & Puisto kom från företagens gemensamma behov och önskemål. Målet med
evenemanget är att branschfolket inom grönsektorn får möjlighet att träffas och knyta kontakter.
Piha & Puisto 2021 arrangörer: Margretebergsparkens vänner r.f. och Viher- ja Ympäristörakentajat ry.
Pricka in händelsen i era kalendrar!
Tilläggsinformation: toimisto@vyra.fi, Miisa Uski 044 977 05 21
Bekanta dig med utställnings villkoren här: (länk)
Margretebergsparken är Finlands första och största permanenta utställningspark för trädgårds- och grönanläggningssektorn och omfattar 8
hektar. Parken fungerar som idé-, inspiration och informationsplats för såväl yrkesfolk som trädgårdsintresserade. I parken finns exempel på
stenläggning, växter, träkonstruktioner och växthus mm. Parken är öppen året om mellan kl. 8.00 - 21.00. I parken finns en infopunkt, som är
öppen från maj till september. Där kan allmänheten fråga råd gällande företagens produkter samt trädgårdsskötsel. www.marketanpuisto.fi
Viher- ja ympäristörakentajat ry on 200 viherrakennusalan yrityksen yhteisö, joka kehittää viherrakentamisen ja kunnossapidon laatua,
yrittäjien osaamista sekä edistää jäsenyritystensä liiketoimintaa. Jäsenyritysten ammattitaitoinen työn jälki näkyy jokaisen suomalaisen
asuinympäristössä. Jäsenyrityksemme tarjoavat asiakkailleen viher- ja ympäristörakennusalan parasta laatua. Yritysten yhteenlaskettu
liikevaihto oli vuonna 2019 yli 200 miljoonaa euroa ja jäsenyritykset työllistävät kesäaikana reilusti yli 3 000 henkilöä. Yritystemme asiakkaita
ovat julkinen sektori, kunnat, kaupungit, seurakunnat ja valtio sekä rakennusliikkeet, asunto- ja kiinteistöyhtiöt sekä yksityiset ihmiset.
www.vyra.fi

