Tuo yrityksesi mukaan maksuttomaan Fiksu
Assa -tapahtumaan 13.–18.5.2019
Tarjoamme yrityksellesi mahdollisuuden testata, myydä ja markkinoida palveluja ja tuotteita kaupunkien
järjestämässä kuluttajatapahtumassa. Paikka on maksuton; vastaat vain esittelypisteesi toteutuksesta.
Tuo ratkaisusi mukaan kokeilutapahtumaan juna- ja metroasemille ja hyödynnä kaupunkien tarjoama
mahdollisuus ja tuki uuden liiketoiminnan kehittämiseksi. Osallistu ilmastotyöhön kasvattamalla
ympäristöystävällisiä valintoja tukevaa liiketoimintaasi, tai sijoittamalla sen ilmastofiksusti asemalle.
MIKÄ TAPAHTUMA?
Valitut juna- tai metroasemat muuttuvat 13.–18.5.2019 fiksua arkea edistävien ratkaisujen pop up tiloiksi. Tapahtumapaikkoina toimivat Malmin asema Helsingissä, Myyrmäen asema Vantaalla, Aaltoyliopiston metroasema Espoon Otaniemessä, Hämeenlinnan asema ja Riihimäen asema. Voit osallistua
myös useammalla asemalla.
Yrityksesi päättää, miten ja milloin haluaa osallistua. Voit esitellä palveluasi tai kokeilla, millaisella
konseptilla voisit tehdä liiketoimintaa asemalla myös tapahtuman jälkeen. Tuemme parhaiden
ratkaisujen vaivatonta sijoittumista asemille ja tarjoamme mahdollisuuden palveluiden monistamiseen
useammalle asemalle.
ARKEA HELPOTTAVAT ILMASTOFIKSUT PALVELUT JA TUOTTEET:
Esittelemäsi tuote tai palvelu voi olla aivan uusi, ympäristöystävällisiä valintoja tukeva tai arkea
helpottava ratkaisu, jota haluat testata kuluttajilla. Myös tavallinen tuote ja palvelu voi tukea
kaupunkilaisten ilmastofiksua arkea, jos ihmiset voivat hoitaa arkiset asiansa sujuvasti matkan varrella.
Asemalle sijoittuminen on itsessään jo yrityksille ilmastoteko, sillä se vähentää ihmisten liikkumisen
tarvetta ja kannustaa ilmastoystävälliseen liikkumiseen.
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TOIMI NÄIN:
Ilmoittaudu vastaamalla verkkokyselyyn 28.2. mennessä: kerro, missä ja miten haluaisit
osallistua. Vastaaminen ei sido yritystäsi mihinkään, vaan voit ilmaista alustavan kiinnostuksen ja jättää
yhteystietosi, niin kerromme lisää tapahtumasta.
Lisätietoja asemien kehittämisestä ja tapahtumasta saa myös Helsingissä järjestettävässä
Asemanseutufoorumissa 21.3.2019. Tapahtumassa on mahdollisuus verkostoitua kaupunkien ja muiden
yritysten kanssa sekä esitellä uusia vähähiilisiä ratkaisuja.
Kevään aikana avataan myös Asemanseutujen innovaatiokilpailu, jolla tuetaan pidempiaikaisia
palvelukokeiluja asemaympäristössä. Pysy kuulolla!
TAUSTA:
Fiksu Assa -tapahtuma on osa EAKR-rahoitteista Fiksu Assa - Asemanseudut uusien vähähiilisten
liiketoimintakonseptien kehitysalustana -hanketta, joka saa rahoitusta Euroopan aluekehitysrahastolta.
Rahoittajana toimii Uudenmaan liitto. HSY toimii hankkeen koordinaattorina ja hanketta toteuttavat
Helsingin, Espoon, Vantaan, Hämeenlinnan ja Riihimäen kaupungit. Suomen kasvukäytävä -verkosto
tukee hankkeen viestintää.
Lisätiedot: www.fiksuassa.com
Fiksu Assa Ilmastopäivät -pilottitapahtuma järjestettiin 18.–21.4.2018 seitsemällä asemalla (Tampere,
Lempäälä, Lahti, Vantaalla Tikkurila ja Aviapolis, Espoossa Leppävaara ja Helsingissä Oulunkylä). Katso
tapahtuman koostevideo täältä.

