
SAP Finnish User Group ry 

PL 325, 00131 Helsinki 

 

www.sapfinug.fi 

Y-tunnus: 2014774-7 

SAP Finug 
Hosted by 

 1 (2)
  

________________________________________________________________________________________________ 

 

 

SAP Finug Hosted by -tilaisuudet 

  

SAP Finnish User Group ry (Finug) 
 

SAP Finug ry on SAP -käyttäjäorganisaatioiden ja -partnereiden yhdistys. SAP Finug ry tarjoaa 

tälle ryhmälle puolueettoman ja riippumattoman ympäristön kokemusten vaihtoon sekä 

tiedon välittämiseen SAP -ohjelmistojen käytön ja implementoinnin osalta. SAP Finug ry:llä on 

tuhansia yhteystietoja SAP -jäsenorganisaatioistaan. SAP Finug -tilaisuudet ovat tunnettuja 

korkeasta laadustaan ja houkuttelevuudestaan, koska tilaisuuksissa on aina käyttäjälähtöinen 

näkökulma eli käyttäjäkokemus ja asiakasnäkökulma, ei vain mainostilaisuus. Tilaisuudet 

täyttyvät usein muutamassa päivässä ilmoittautumisen alkamisesti.  

 

Hosted by -tilaisuus ja -webinaari 
  

Tarjoamme kumppaneille yhteistyön muotona Hosted by -tilaisuuden tai -webinaarin 

järjestämistä. Tilaisuus on osallistujille maksuton. Tilaisuuden isäntänä toimii yhdessä SAP 

Finug ry kanssa esim. toimittajajäsen. Tilaisuus järjestetään toimittajajäsenen tiloissa eikä SAP 

Finug maksa tilojen käytöstä tai tilaisuuden tarjoiluista korvausta. SAP Finug ry:n hallituksen 

edustaja – tai hallituksen nimeämä muu edustaja esim. työryhmän vetäjä osallistuu 

tilaisuuteen ja hänelle on varattava tilaisuudessa vähintään aloitus- ja lopetuspuheenvuoro. 

Tilaisuuksien toteutumiseen vaadittava minimi ilmoittautujamäärä on viisi henkilöä. 

 

Hosted by -tilaisuudessa toimittajajäsen saa esitellä SAP Finug ry:n hallituksen hyväksymän 

tilaisuuden ohjelman mukaisesti toiminnallista kokonaisuutta, joka on joku SAP -moduuli tai 

sen osaa kiinteästi hyödyntävä kokonaisuus, joka on käyttöönotettu asiakkaan kanssa tai johon 

liittyy suunnitelma tai toteutus käyttöönotosta.  Hosted by -tilaisuuden kesto on 3-4 tuntia ja 

webinaarin 1 tunti.  

 

SAP Finug ry tarjoaa seuraavat palvelut tilaisuuden toteuttamiseksi:  

• kutsut tilaisuuteen jäsenilleen, ilmoittautumisseurannan, jonotuslistan hallinnan   

• palautekyselyn ja yhteenvedon siitä sekä palautteen järjestelyistä (valmiit kysymykset)  

• mainostaa verkkosivuillaan tilaisuutta ja tarjoaa esitysmateriaalin jakelukanavan  

  

SAP Finug ry:n tilaisuuksien puhujien onnistumista arvioidaan palautekyselyllä asteikolla 1-4, 

kaikkien puhujien palautetavoitetaso on 3.  

 

Hosted by -hinnoittelu 

 

Hosted by -tilaisuus on järjestäjälle maksullinen. SAP Finug ry laskuttaa tilaisuudesta 

toimittajajäsentään (tilaisuuden järjestäjää). 

 

Hosted by -tilaisuuden hinta ja laskutus määräytyy ilmoittautujamäärän mukaan:  

05 - 40 henkilöä   2.000 euroa + alv24 %  

41 - 60 henkilöä   2.500 euroa + alv24 %  

yli 60 henkilö  3.000 euroa + alv24 %  

http://www.sapfinug.fi/
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Uutuutena mahdollisuus järjestää Hosted-by -tilaisuus webinaarina. Järjestäjä huolehtii 

webinaarin ylläpidosta ja mahdollisuudesta jakaa puheenvuoro Finug hallituksen jäsenelle. 

Finug hoitaa webinaarin kutsut järjestäjän tarjoamien tietojen perusteella. 

Vähimmäisvaatimuksena webinaarin osallistumislinkki ja tiedot teknisistä vaatimuksista.  

 

Hosted by -webinaarin hinta ja laskutus määräytyy ilmoittautujamäärän mukaan:  

05 - 40 henkilöä   350 euroa + alv24 %  

41 - 99 henkilöä   400 euroa + alv24 %  

yli 100 henkilöä  500 euroa + alv24 %  

 

Kuinka järjestää SAP Finug Hosted by? 

 

Ota yhteyttä meihin osoitteella sihteeri@sapfinug.fi, niin aloitetaan Hosted by -tilaisuuden 

suunnittelu. Tilaisuuden aihetta ja ajankohtaa on hyvä ehdottaa heti aluksi. SAP Finug järjestää 

tapahtumia viikoittain, joten otathan yhteyttä mahdollisimman ajoissa, jotta saadaan 

tapahtumanne mahtumaan tarjontaan. 

 

 

 

 

 

Kunnioittaen, 

 

SAP Finug hallitus  

http://www.sapfinug.fi/
mailto:sihteeri@sapfinug.fi

