
Turun Lääketiedepäivien kaksipäiväinen 
näyttely ja koulutustilaisuus on Varsinais-
Suomen merkittävin lääkäreiden jatko- ja 
täydennyskoulutustapahtuma. 

Ajankohta ja paikka
Logomo 5.-7.11.2019

Kävijäkohderyhmät 
Tapahtuman kohderyhmänä ovat lääkärit, 
lääketieteen opiskelijat ja kandidaatit sekä muut 
lääkealan ammattilaiset.

Tuoteryhmät

Kävijöitä 
• kurssiosallistujia
• luennoitsijoita
• lääketieteen opiskelijoita
• näyttelyyn tutustujia

äytteilleasettajia
äyttelypinta-ala m

Faktoja edellisestä näyttelystä 

Kävijäprofi ili

96  kävijöistä 
oli erittäin 

tyytyväisiä tai 
tyytyväisiä 

tapahtumaan  
kokonaisuutena

Kommentteja tapahtumasta

"Päivät olivat hyvin organisoitu ja tauot hyvin 
porrastetut, oli riittävästi aikaa tutustua myös 
näyttelyyn.”

”Näyttely oli hyvä ja helposti kuljettava. 
Kokonaisuutena täsmällinen, selkeä järjestely 
sopivine puitteineen.”

”Käytännönjärjestelyt onnistuivat, kaikki sujui 
hienosti ja aikataulussa, tapahtuma-alue ja luento- 
sekä näytteilleasettajatarjonta oli monipuolinen.”

”Logomo on paikkana loistava! Näyttelytilan 
tehokas hyödyntäminen, tilaa kuitenkin 
keskustelulle.”

”Myös näyttely oli viihtyisä ja siellä oli paljon 
kiinnostavaa, myös uusimpia asiakokonaisuuksia 
esiteltiin. Kiitos!”

”Kaikki oli hyvää. Turun lääketiedepäivillä on kiva 
familiäärinen tunnelma - uskottava tapahtuma.”

81  
kävijöistä koki 
näyttelyalueen 

vastaavan 
odotuksia 

81 %

Lääketiedepäivät  tarjoaa monipuolista ja 
korkeatasoista sekä yhä laajempaa 

yleisöä puhuttelevaa sisältöä. 
Tule näytteilleasettajaksi ja ole mukana

www.turunlaaketiedepaivat.fi 

• alan järjestöt
• julkaisut ja viranomaiset
• diagnostiikka ja laboratoriotuotteet
• itsehoitolääkkeet ja muut apteekkituotteet
• koulutus-, tutkimus- ja kehitystoiminta
• kuntoutus ja apuvälineet
• lääkärin vapaa-aika
• pankki-, vakuutus- ja sijoitustoiminta
• ravitsemus ja ravintovalmisteet
• rekrytointi
• reseptilääkkeet
• terveydenhuollon laitteet ja tarvikkeet
• digitaaliset palvelut
• muut alan tuotteet ja palvelut

33 %
7 %
3 %
9 %
8 %
6 %
2 %

32 %

778
167
546
132
60
695

1.623 

MEDIAKORTTI

Toimiala
Avo/perusterveydenhuolto 
Eläkkeellä 
Muu 
Sairaala 
Työterveyshuolto 
Yksityissektori 
Yliopisto 
Opiskelija 

Kävijätyytyväisyys

Lähteet: 
Turun Lääketiedepäivien osallistuja- ja näytteilleasettajakyselyt.

96 % 89 %

89  
kävijöistä 

aikoo vierailla 
tapahtumassa 

myös ensi 
vuonna 
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https://fi-fi.facebook.com/laaketiedepaivat/
https://www.instagram.com/turunlaaketiedepaivat/
https://www.turunlaaketiedepaivat.fi
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