
VIRTUAALI
Yhteisö on enemmän kuin seinät. Virtuaalikampuslaisena olet osa 

innovaatioyhteisöä ja Salo IoT Campuksen verkostoja riippumatta siitä, 
missä milloinkin työskentelet. Salo IoT Campuksen kattavat palvelut 

ovat käytössäsi aina, kun työsi tuo sinut Saloon.



VIRTUAALISESTI OSAKSI YHTEISÖÄ
Yhteisöt luovat innovaatioita, mutta nykyaikana kaikki eivät 
voi aina työskennellä saman katon alla. Virtuaalikampuslaisena 
olet osa Salo IoT Campuksen innovaatioyhteisöä, verkostoja 
ja markkinointia riippumatta siitä, missä työpisteesi milloinkin 
sijaitsee. Saat jalansijan kasvavaan IoT-keskittymään ilman 
muuttamisen vaivaa, ja myös kampuksen työpajat, tapahtumat 
ja muut verkostoitumismahdollisuudet ovat ulottuvillasi.

Kun työsi tuo sinut kampukselle myös fyysisesti, voit nauttia 
kaikista kampuslaisen eduista. Työskentele tehokkaasti 
coworking-tilassa, käytä neuvottelutiloja alennettuun 
hintaan, järjestä tapahtumia ja nauti kampuksen kattavista 
liikuntapalveluista. Kun olet valmis tuomaan yrityksesi 
toimiston Salo IoT Campukselle, me autamme seuraavan 
askeleen ottamisessa.

Valitse sinulle sopiva ratkaisu: kuukausihinnoiteltu Startti 
tai vuosimaksullinen Kasvu. Molemmat vaihtoehdot tuovat 
sinut joustavasti jäseneksi Salo IoT Campuksen yhteisöön, ja 
paketteihin kuuluvat palvelut sovitaan tarpeidesi mukaan.

Palvelu Startti Kasvu

Hinta ilman alv 200 eur/kk 15 000 eur/v

Siilo coworking tilojen käyttö 1 kpl 4 kpl

Kampuksen sisäinen aulamarkkinointi x x

Osaksi markkinointiverkostoa - x

Oikeus järjestää tapahtumia kampuksella
- Avaimet käteen periaatteella valitusta teemasta

- 2 kpl

Näkyvyys yhteisön jäsenenä
- Sosiaalinen media, aula ja kampus, verkkosivut

x x

Kattavat liikuntapalvelut
- sählyliiga, koripallovuorot, kuntosali

1 kpl 4 kpl

Paikka innovaatioyhteisön jäsenenä x x

Kampuksen neuvottelutilojen hinnasta -15% alennus x x

Salo IoT Campuksen postiosoite - x

Salo IoT Campuksen uutiskirjeet ja tapahtumat x x

Oikeus pitää ständiä kampuksen tapahtumissa 1kpl Sovitaan erikseen

Brändipäivä kampuksella - 2 kpl

 VIRTUAALIKAMPUSLAISUUS - JÄSENYYDET

Startti-jäsenyys voimassa toistaiseksi, 1kk irtisanomisaika.

Kasvu-jäsenyys voimassa yhden vuoden kerrallaan.

Brändipäivä sisältää oikeuden pitää ständiä kampuksen näkyvimmällä paikalla, 
aulamarkkinoinnin yhdeksi päiväksi ja ravintoloiden pöytien käyttämisen markkinointiin.

Coworking ja liikuntapalvelut on käyttäjien maksimimäärä kerralla.
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