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Konferenssi kerää vuosittain kokoon n. 300-500 osallistujaa ympäri maailman, ja
konferenssi on foorumi, jossa edistetään klusterikehitystä, alueellista
kilpailukykyä ja tuetaan innovaatioiden luomista. Konferenssin aikana
verkostoidutaan, kuullaan muiden klusterien kokemuksista ja opitaan uutta
tavoitteena luoda uusia mahdollisuuksia klustereille ja yrityksille yhteistyön
kautta. 

Nordic Hubin järjestämällä matkalla on oiva tilaisuus verkostoitua myös muiden
suomalaisten klusteriedustajien kanssa ja kehittää yhteistyötä myös kotimaassa!

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

Konferenssi, joka järjestetään samassa hotellikompleksissa, johon majoitumme,
on 3 päiväinen ja osallistumme myöhemmin julkistettavaan ohjelmaan ja
verkostoitumiseen. 

Majoitus: 
NEO Kazan Palace by Tasigo****
Majoitus 1 hengen huoneissa, sis. aamiaisen.

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

Matkapaketti: 1570 € + alv
Hinnat edellyttävät 8 hlön osallistumista. 
*Viexpo pidättää oikeuden mahdollisiin muutoksiin.

Hintaan sisältyy: Lentoliput, lentokenttäkuljetukset Kazanissa, hotellimajoituksen
aamiaisineen, viisumit ja Viexpon matkanjohtajan palvelut.

Ilmoittautumiset Katjalle.
Seuraamme aktiivisesti pandemiatilanteen kehittymistä ja se on huomioitu
hotellin ja lentojen peruutusehdoissa.

NordicHub järjestää VERKOSTOITUMISMATKAN TCI
Networkin Global Conference -tapahtumaan

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.

Lisätietoja:

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

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.

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

