
Työ ja sen tekeminen ovat murroksessa. Miten voit toimia entistä tehok-
kaammiin, viihtyvyyttä uhraamatta? VIBIT antaa tähän vastauksen. 
Se on myös kevään ainoa tapahtuma, jossa sinun todella kannattaa 
olla paikalla! Tarjolla asiaa, kokemuksia, verkostoitumista ja viihdettä 
tarjoilun kera.

Tapahtumassa Praecom juhlistaa kymmenvuotista taivalta
paremman kommunikaation ja tehokkaan työskentelyn puolesta.
Osallistu ja yhdistä hyöty viihtymiseen!

VIBIT 2018 • PÄÄTAPAHTUMA
11.00 Tervetuloa & rekisteröinti, kahvi- ja välipalatarjoilu
12.00 Avauspuheenvuoro, Ville Lehmuskoski
 Toimitusjohtaja, Helsingin kaupungin liikennelaitos
12.15 Praecom Group -esittely & puheenvuoro
 Miika Liljedahl, Toimitusjohtaja ja perustaja,
 Praecom Oy
12.45 Pääkumppanin puheenvuoro 1
 Anders Mortvedt ja Jens Petter Lie, Cisco
13.30 Asiakasesimerkki 1
13.45 Tauko
14.00 Vieraileva puheenvuoro
 Teemu Sallinen, Kumppanuuskehityspäällikkö,
 Microsoft
14.30 Pääkumppanin puheenvuoro 2
 Craig Malloy, Toimitusjohtaja ja perustaja, Lifesize
15.15 Asiakasesimerkki 2
15.30 Praecom -yhteenveto
 Juha Elonen, Operatiivinen johtaja, Praecom

15.45 Tauko
16.00 Tuote-esittelyt (3 x 30 min)
17.30 Käytännön työpajat & lisäesittelyt

ILTAJUHLA
18.00 Tauko, avecit liittyvät mukaan
18.30 Buffet-illallinen
19.30 Vieraileva puheenvuoro
 Katri Saarikivi, Tutkija, Helsingin yliopisto
20.00 Verkostoitumista (Kumppanuusalueet yhä avoinna)
21.00 Musiikkia toiveidenne mukaan, osa 1
22.00 Praecom 10-vuotta
22.30 Musiikkia toiveidenne mukaan, osa 1
23.00 Tapahtuma sulkeutuu & yksityinen
 raitiovaunukuljetus kaupungin keskustaan
24.00- Jatkot, Kaarle XII
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Psykologian laitos

Craig Malloy
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toimitusjohtaja, 
Lifesize

Anders Mortvedt
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Cisco Systems

Jens Peter Lie
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tuotepäällikkö,
Cisco Systems
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Toimitusjohtaja,
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liikennelaitos

Teemu Sallinen
Kumppanuus-
kehityspäällikkö,
Microsoft
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Uskomme, että viestintä on yksi tärkeimmistä yrityksen kilpailukeinoista. Haluamme 
auttaa yrityksiä varmistamalla, että neuvotteluhuoneissa, esiintymissaleissa ja tapah-
tumissa tekniikka toimii. Tuloksena on menestyksellisempiä neuvotteluja, viihtyisäm-
piä palavereja ja vaikuttavampia tapahtumia.• www.anacondavisual.fi

IT4B on uuden ajan IT-talo joka tarjoaa asiakkailleen modernit ja monipuoliset IT-pal-
velut. Palvelukokonaisuutemme pitää sisällään tulostus-, palvelin-, laite- ja ohjelmis-
toratkaisut sekä kattavat tuki- ja ylläpitopalvelut. Johtoajatuksenamme on tarjota 
asiakkaille erinomainen palvelukokemus ja laadukasta, ihmisläheistä palvelua. Teem-
me hankalista IT-tuotteista helppoja ja ymmärrettäviä palveluita hyvällä fiiliksellä.
www.it4b.fi

Muotolevy Tilaratkaisut Oy:n muunneltavat järjestelmäseinät ja alakatot ovat täydelli-
nen valinta niin toimistoihin kuin julkisiin tiloihinkin. Muuntojoustavat, äänieristetyt ja 
tyylikkäästi viimeistellyt ratkaisut tehostavat tilankäyttöä ja tarjoavat korkea-
luokkaista suorituskykyä. • www.muotolevy.fi

Tämän päivän työvoima on hyvin erilaista kuin vain viisi vuotta sitten. Uusien, liikku-
vuutta edistävien teknologioiden ansiosta perinteisen työvoiman käsite on muuttu-
nut ikuisesti. Tätä muutosta ei ole eristetty vain yhdelle segmentille tai teollisuudelle 
- se ylittää maantieteelliset, sukupolvet ja kulttuuriset linjat. Se on maailmanlaajuinen 
liiketoimintailmiö, jonka johtavat yritykset kutsuvat Smarter Working -työkaluksi.
www.plantronics.com

Presson Oy on suomalainen, vuonna 2008 perustettu yritys. Olemme kokous- ja 
neuvottelutilojen asiantuntija, ja vuosien varrella olemme toteuttaneet yli 1600 neu-
vottelutilaa. Missiomme on muuttaa toimimattomien neuvottelutilojen aiheuttama 
turhautuminen mahdollisuudeksi innostua ja inspiroitua. Kun kokoustilojen halutaan 
tukevan myönteisesti tapaamista, ei niiden toimivuudesta voida tinkiä.
www.presson.fi

Yrityksille tuottaa hankaluuksia yrittää hyödyntää käyttämäänsä tilaa maksimaa-
lisesti   ja muuttaa se moderniksi toimivaksi toimistoksi. Tilakustannusten kuitenkin 
yhä noustessa, on tärkeää, että jokainen millimetri voidaan käyttää hyödyksi. Stratur 
mahdollistaa uusia työskentelytapoja ja paremman tilan käyttöä tarjoamalla ratkai-
suja ja palveluita dynaamiseen ja joustavaan työympäristöön. Tänään Stratur on yksi 
Pohjoismaiden johtavista palveluntuottajista, joilla on toimistoja sekä Ruotsissa että 
Suomessa. • www.stratur.se

Koskettavaa näyttöviestintää. Intohimonamme on kehittää asiakkaidemme myyntiä, 
markkinointia ja tiedottamista. Palvelukokonaisuutemme tarjoamme helposti hankit-
tavana kokonaisuutena. • www.upto.fi
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Praecom tarjoaa laadukkaat ja helppokäyttöiset palvelut sekä laitteet organisaa-
tioiden visuaalisen kommunikaation tarpeisiin. Olemme osaava, ketterä ja aidosti 
asiakkaidemme etua ajatteleva yhteistyökumppani. Tehtävämme on helpottaa hen-
kilöstön työntekoa, tuoda vaihtoehtoja työtapoihin ja lisätä työviihtyvyyttä. Neuvot-
telutilakonseptimme pitää sisällään kaiken mitä erilaisissa neuvotteluissa tarvitaan, 
nopeasti reagoivaa tukipalvelua unohtamatta. Tulevaisuuden lupauksemme - 100% 
onnistunut kokous • www.praecom.fi

Cisco maailman johtava IT- ja verkkoratkaisujen toimittaja. Autamme kaiken kokoisia 
yrityksiä muuttamaan ihmisten tapaa pitää yhteyttä, kommunikoita ja tehdä yhteis-
työtä. • www.cisco.com

Lifesize on yhdysvaltalainen video- ja äänentuottaja, joka tarjoaa teräväpiirtoverkon 
videopuhelun päätepisteitä ja lisävarusteita, kosketusnäyttöiset neuvottelupuhelimet 
ja pilvipohjaisen videon yhteistyöalustan. Lifesize: n maailmanlaajuinen pääkonttori 
sijaitsee Austinissa, Texasissa. • www.lifesize.com

LG:n innovatiiviset teknologiat, ainutlaatuiset tuotteet ja huippuluokan muotoilu 
ovat investointeja tulevaisuuteen. LG on yksi maailman suurimpia taulutelevisioiden, 
matkapuhelinten, ilmalämpöpumppujen, pesukoneiden ja kylmälaitteiden valmistaja. 
LG tuo elektroniikan suomalaisiin koteihin ja yrityksiin.
www.lg.com


