
OPINLAKEUSMESSUT 2021 

Opinlakeusmessut 20.- 21.2021 toteutetaan Mobie Forum –alustalla. Tästä kuvauksesta löydätte alustavat 

havainnekuvat siitä, miltä messuilla tulee näyttämään. Messuille osallistuminen edellyttää kirjautumista ja 

messuvieraiden rekisteröityminen avataan 01.01.2021.  

Messuaula näyttää päiväkohtaisesti hieman erilaiselta, koska päivän päälavan ohjelmat ja muut tapahtumat 

muuttuvat. Torstaina luvassa mm. perinteinen puhetaitokilpailu. Oheistapahtumissa löytyy mm. opecafé ja 

Kv-seminaari. Olkaahan yhteydessä, jos teillä on tarvetta erillisen oheistapahtuman järjestämiseen. 

Näytteilleasettajat ryhmitellään perinteisten Seinäjoen Areenassa toteutettujen messujen tapaan helposti 

löydettäviin ryhmiin. Näytteilleasettajille järjestetään mahdollisuus tutustua alustaan joulukuussa ja 

esittämisen kenraaliharjoitukset toteutetaan tammikuussa. Tarkemman aikataulun julkistamme 

messusivustolla marraskuun aikana. 



Näytteilleasettajan messuosasto 

Messuosasto voi sisältää tekstin lisäksi kuvia, videoita, animaatioita, tai esitteitä FlipBook-muodossa. 

Messuosastoon voi kuulua näytteilleasettajan valinnasta riippuen: 

 Logo linkillä omille www-sivuille joko erillisellä mukana messuilla alasivulla tai kaikkien tapahtuman 

sivujen alaosassa. Sijoittelu riippuu näytteilleasettajien määrästä sekä jaottelusta. 

 Virtuaalinen messuosasto 

 Näytteilleasettajakohtainen videoneuvottelutila ryhmätyöhuoneineen 

 Näytteilleasettajakohtainen someryhmä tapahtuman kaikkine kontakteineen 

 Sivun, tai oikean palstan levyinen mainosbanneri etusivulla 

Kaikki näytteilleasettajat saavat käyttöönsä messuosaston kävijätilaston sekä messujen aikana 

toteutettavan kävijäkyselyn tulokset. Materiaalit jäävät rekisteröityneiden kävijöiden selattavaksi 1 kk 

messujen jälkeen.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Virtuaalinen näyttelyosasto voi sisältää tekstin lisäksi kuvia ja videoita. Sivun yläosaan on asemoitu 

vakiopaikka videolle tai videomuotoiselle esitykselle. Mikäli käytössä ei ole organisaation esittelyvideota, 

sellaisen voi tehdä kätevästi PowerPoint -esityksenä, johon tallentaa äänen ja esiintyjän videokuvan 

ohjelman ”Nauhoita” -toiminteella. Prosessi on helppo toteuttaa, ohjeet löytyvät Microsoftin 

koulutusvideolta. 

Mobie Forumin sisältölomakkeen kautta. Mikäli videotiedosto (.mp4) on niin suuri, että järjestelmä ei anna 

ladata sitä, niin lähettämällä video ilmaisen WeTransfer -palvelun kautta osoitteeseen tuki@mobie.fi. Tee 

esityksestä maksimissaan 20 minuutin pituinen, tai jaa se useampaan lyhempään tallenteeseen. 

Materiaalien keräily aloitetaan marraskuun puolivälin jälkeen. 

Vinkki   

kerro tässä osiossa 

videoneuvotteluhuoneen 

esittelyjen aikataulu. 

https://www.microsoft.com/en-us/videoplayer/embed/RWfvXC?pid=ocpVideo0-innerdiv-oneplayer&postJsllMsg=true&maskLevel=20&market=en-us
https://www.microsoft.com/en-us/videoplayer/embed/RWfvXC?pid=ocpVideo0-innerdiv-oneplayer&postJsllMsg=true&maskLevel=20&market=en-us
https://wetransfer.com/
mailto:tuki@mobie.fi


 

Videoneuvottelutila 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Näytteilleasettajakohtainen videoneuvottelutila ryhmätyöhuoneineen käytössä 1 kk:n tapahtuman jälkeen. 

Näytteilleasettajilla on myös mahdollisuus kutsua messukävijöitä someryhmän kautta henkilökohtaisiin 

videoesittelyihin. 

 

Sometila 

Virtuaaliosastoon sisältyy somesovellus, 

jossa jokaisen näytteilleasettajan omassa 

someryhmässä ovat jäseninä kaikki 

tapahtuman osallistujat. Näin näytteille-

asettaja voi viestiä jokaisen tapahtuma-

kävijän kanssa henkilökohtaisesti somen 

kautta ja pyytää tätä henkilökohtaiseen 

videoneuvotteluun, mikäli hankittu 

näyttelypaikka sisältää videoneuvottelu-

huoneen.  

 

 

 

Messut ovat vielä rakenteilla ja pidätämme oikeudet pieniin tapahtuman edellyttämiin muutoksiin. 


