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Kemian ja bioalan 
huipputapahtuma ammattilaisille 

29.–30.3.2017 MESSUKESKUS HELSINKI

Tule näytteilleasettajaksi kemian ja  
bioteknologian ykköstapahtumaan
ChemBio Finland on Itämeren alueen merkittävin kemian 
ja bioteknologian ammattitapahtuma. Sen monipuolinen 
ja kattava sisältö kokoaa saman katon alle sekä yritykset 
ja alan ammattilaiset että hankintapäätösten tekijät. 
ChemBiossa kohtaat kemian ja bioteknologian eri osaajat 
kasvokkain sekä luot sidoksia yritys- ja akateemisen 
maailman välille. 
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Kemian ja bioteknologia-alan tärkeimpänä kohtaamis-
paikkana tunnettu ChemBio Finland järjestetään jälleen 
kaksipäiväisenä tapahtumana maaliskuussa 2017.  Varaa 
paikkasi messuilta, tule tapaamaan alan ammattilaiset 
kasvokkain ja solmimaan tuloksellisia kontakteja!

Kävijäkohderyhmät

Kemian ja bioteknologian asiantuntijat ja päättäjät teollisuudesta, 
terveyshuollosta, yliopistoista, tutkimuslaitoksista sekä elintarvike- ja 
ympäristöalan laboratorioista.

Tuoteryhmät

• Agro/elintarvikkeet • Analyyttiset laitteet • Bioinformatiikka  
• Biomateriaalit • Biopolttoaineet • Diagnostiikka • Järjestöt
• Kemikaalit, raaka-aineet ja muut tuotantotarvikkeet • Kliiniset labo-
ratoriolaitteet • Kunnossapito ja huollot • Laboratorioiden pienlaitteet 
• Laboratoriokalusteet • Laboratoriokemikaalit • Laboratoriotarvikkeet 
• Lääkekehitys • Peruslaboratoriolaitteet • Prosessiautomaatio  
• Rahoitus, lakiasiat, patentointi ja teknologian siirto • Standardit  
ja referenssimateriaalit • Suunnittelu, konsultointi ja muut palvelut  
• Teollinen biotekniikka  • Teollisuuden koneet ja laitteet • Tiedepuistot 
• Tietokoneohjelmat laboratorioiden käyttöön • Tuotannonohjaus ja 
laitteet • Turvallisuus ja riskienhallinta • Tutkimus ja koulutus • Tutki-
musreagenssit ja -laitteet • Ympäristö • Muut tuotteet ja palvelut 

Paikanvuokra 

163 €/m²

Rekisteröintimaksu 370 € laskutetaan ilmoittautumisen yhteydessä 
jokaiselta näytteilleasettajalta. Peruutuksen sattuessa rekisteröinti-
maksua ei palauteta. Hintoihin lisätään voimassa ol eva alv.

Aukioloajat

keskiviikko 29.3. klo 9–17
torstai 30.3. klo 9–16

Sisäänpääsy rekisteröitymällä ennakkoon osoitteessa www.chembio-
finland.fi tai tapahtuman aikana sisäänkäynneillä.

Järjestäjä: 
Messukeskus

Toimeksiantajat: 
Suomen Bioteollisuus (FIB) ja Kemian Seurat

Lisätietoja: 
Myyntipäällikkö
Jouka Murremäki 
puh. 040 702 9955 
jouka.murremaki@messukeskus.com

www.chembiofinland.fi

Mediakortti

29.–30.3.2017 Messukeskus Helsinki

Tutkittua tietoa edellisestä tapahtumasta
Messukontaktit   4 180  kävijää  
Näytteilleasettajia   97 

Näyttelypinta-ala   1 787 m²

Kävijäprofiili
Päätöksentekorooli
Kävijöistä 63 % osallistuu hankintojen päätöksentekoon.

Toimiala
Yliopistot ......................................................................................21 %
Tutkimuslaitokset .........................................................................15 %
Kemianteollisuus .........................................................................12 %
Lääketeollisuus ..............................................................................6 %
Muut oppilaitokset .........................................................................4 %
Elintarvike- ja ympäristölaboratoriot ............................................4 %
Terveydenhuolto- ja    
diagnostiikkateollisuus ..................................................................4 %
Elintarviketeollisuus ......................................................................4 %
Bioteollisuus ..................................................................................3 %
Kauppa ja palvelut ........................................................................  3 %
Terveydenhuolto ............................................................................3 %
Metalliteollisuus .............................................................................2 %
Energiateollisuus ...........................................................................2 %
Elektroniikkateollisuus ..................................................................1 %
Metsäteollisuus ..............................................................................1 %

Vesiteollisuus .................................................................................1 %

OIKEITA KOHTAAMISIA. AITOJA ELÄMYKSIÄ. KOSKETUS TULEVAISUUTEEN.

Messutunnuslukujen jakaumaprosentit on pyöristetty tasaluvuiksi.  
Lähteet: Media Audit Finland, TNS Gallup Media, Suomen Messut kävijärekisteri, Suomen Messujen näytteilleasettajakysely.

Työtehtävä/ammatti

Asiantuntija ...................... 30 %
Toimihenkilö .................... 15 %
Tutkija ............................... 14 %
Työntekijä ......................... 12 %
Opiskelija .......................... 11 %
Yleisjohto ........................... 5 %

Opettaja .............................. 3 %
Yrittäjä ................................ 3 %
Viranomainen ..................... 2 %
Muu..................................... 2 %

Näytteilleasettajatyytyväisyys
Näytteilleasettajista 82 % oli tyytyväisiä ChemBio 2015 
-tapahtumaan kokonaisuutena.

Kävijöiden tyytyväisyys
Kävijöistä 84 % oli tyytyväisiä ChemBio Finland 2015 
-tapahtumaan kokonaisuutena. Kävijöistä 84 % kertoi 
osallistuvansa varmasti tai todennäköisesti myös 
seuraavaan tapahtumaan.


