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Konferensen samlar årligen ca 300-500 deltagare från hela världen och fungerar
som ett forum för främjande av klusterutveckling, regional konkurrenskraft samt
innovationer. Under konferensen kommer vi att skapa nätverk, höra om
erfarenheter från andra kluster och lära oss nytt med målsättningen att skapa nya
möjligheter för kluster och företag via samarbete.

Under resan som Nordic Hub ordnar har du möjlighet att nätverka också med andra
finländska klusterrepresentanter och utveckla samarbetet även i Finland. 

Reseprogram:
Flyg Helsingfors-Kazan:

TK1762   14SEP Helsingfors-Istanbul   12:45-16:15  
TK 427    14SEP Istanbul-Kazan    21:15-01:00+1  

Konferensen, som ordnas i samma hotellkomplex där vi övernattar, pågår i 3 dagar
och vi kommer att delta i programmet som offentliggörs i ett senare skede.

Övernattning: 
NEO Kazan Palace by Tasigo****
 Övernattning i enkelrum, inkl. Frukost.

Flyg Kazan-Helsingfors: 
TK 428     18SEP Kazan-Istanbul            01:55-05:50  
TK1761   18SEP Istanbul-Helsingfors  08:30-11:50

Resepaket: 1570€/person, enkelrum (+moms)
Priset förutsätter minst 8 deltagare.
*Viexpo bibehåller sig rätten till eventuella ändringar.

I priset ingår: Flyg tur-retur inkl. skatter, flygplatstransporter i Kazan, inkvartering i
enkelrum inkl. frukost, visum och Viexpos reseledares tjänster.

Anmälningar till Katja
Vi följer aktivt med pandemilägets utveckling, vilket också är beaktat ihotellets och
flygens avbokningsvillkor.

NordicHub ordnar en NÄTVERKSRESA till TCI
Networks Global Conference -evenemang

24TH TCI GLOBAL CONFERENCE, KAZAN
PARTNERSHIP FOR CLUSTER DEVELOPMENT:

CREATING THE FUTURE

Partnership for Cluster development: Creating the future

The conference will stimulate the 
discussions about the value of global 
clustering in our fast-changing world. 
International participants will share 
experiences, interact and be open to 

learn within the TCI Network in a 
crossover of approaches to clustering 

and regional development dynamics to 
deliver best opportunities for new 

businesses. The 3 C’s, new role of Cities, 
Collaboration and stimulation of a 

Circular Economy will complete the 3-
day program where participants will also 
have the chance to learn first-hand from 

innovative experiences in Tatarstan 
clusters, cities and businesses.

About TCI Network
TCI Network is the leading global

network of more than 9,000+ main
organizations and practitioners with

deep expertise in clusters and
competitiveness, who collaborate in
a unique open, flexible and practical

context to advance in the practice
of competitiveness, innovation and

cluster development.
For more information on the TCI

Network, please visit 
www.tci-network.org.

Ytterligare information:

Katja Jankens
NordicHub Manager
katja.jankens@viexpo.fi
+358505738876

http://www.tci-network.org/

