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Tampereen Alihankintamessuilta runsaasti kontakteja teknologiateollisuuden yrityksille
Nivala-Haapajärven seutukunnan teknologiateollisuuden yritykset hakivat kolmatta kertaa
kontakteja 26. – 28.9.2007 pidetyiltä kansainvälisiltä alihankintamessuilta Tampereelta.
Seitsemännentoista kerran järjestetyt messut ovat Euroopan toiseksi suurin alihankinnan
messutapahtuma kävijämäärällä mitattuna. Sekä näytteilleasettajat että messuvieraat ovat pääasiassa
teknologiateollisuuden ammattilaisia. Tampereen messuilla oli yli 800 näytteilleasettajaa 19:sta eri
maasta ja vierailijoita kävi kolmen päivän aikana yhteensä 17 616.
Nivala-Haapajärven seutukunnan kehittämisyhtiö Nihak Oy:llä oli messuosasto, jossa esittäytyi
kuusi teknologiateollisuuden yritystä: Nivalan Terästuote Oy, Omek Automation Oy, Arminto Oy,
Lasercomp Oy, Rst-Steel Oy ja Puhtopac Oy. Lisäksi seitsemällä muulla seutukunnan alueella
toimivalla yrityksellä oli messuilla omat osastonsa. Nihak Oy ja Nivalan Teollisuuskylä Oy
tarjosivat yrityksille messupalveluna heidän tuotteittensa ja palvelujensa esittelyä, tulkkausapua
sekä yhteyspyyntöjen välitystä. Lisäksi kaikista yrityksistä oli omia edustajia messuilla.
Messuille osallistuneet yritykset olivat varsin tyytyväisiä messujen antiin ja saatuihin kontakteihin.
Moni sai messujen aikana useita alihankintatarjouspyyntöjä ja osa löysi messuilta sekä uusia
yhteistyökumppaneita että tuote- ja palvelutoimittajia. Messuilla sai hyvän kuvan
teknologiateollisuuden tilanteesta ja näkymistä. Varmasti moni näytteilleasettaja myös tutustui
muiden näytteilleasettajien osastoihin ja löysi uusia ideoita omien tuotteittensa ja palvelujensa
kehittämiseen.
Messuilla oli runsaasti samantapaisia seutukunnallisia yhteisosastoja, joissa seutukuntien
kehittämisyhtiöt esittäytyivät oman alueensa yritysten kanssa. Nihak Oy kävi mielenkiintoisia
keskusteluja eri seutukuntien ammattiveljien ja -siskojen kanssa heidän kehittämishankkeistaan.
Messuilta tuotiinkin tuliaisina runsaasti hyviä ideoita ja toteutusmalleja pohdittavaksi. Nihak Oy sai
myös kontakteja yrityksiin, jotka etsivät yritykselleen uutta sijaintia sellaiselta alueelta, jossa on
hyvät toimintaedellytykset ja ammattitaitoista työvoimaa saatavissa.
Messut organisoitiin Nivalan ELME Studion,
ProMetal-osaamiskeskusohjelman ja
Yrityskehitysprojektin yhteistyönä. Hankkeista myös rahoitettiin osa yhteisosaston näyttelytila- ja
kalustekustannuksista. Edellä mainittuja hankkeita osarahoittavat pääasiassa EAKR, ESR ja
Pohjois-Pohjanmaan liitto.
Positiivisten kokemusten ja yrityksiltä saadun palautteen perusteella Nihak Oy teki päätöksen
osallistua alihankintamessuille myös ensi vuonna. Myös yrityksistä suurin osa teki saman
päätöksen. Messuvalmistelut ensi vuodeksi ovatkin jo käynnistyneet.
Lisätietoja antavat kehittämispäällikkö Jari Tirkkonen, 0400 392 463, ja projektipäällikkö Seppo
Suhonen, 044 445 7337.
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