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ohjelmaa yritysvieraille
kokoukset
henkilöstön virkistyspäivät
kongressit
yrityksen vuosijuhlat
asiakastilaisuudet

TM konserni
Messut ja tapahtumat
Yritystilaisuudet
Kokoukset ja kongressit
Ravintolapalvelut
Tilat ja toiminnot

www.marttinen.fi
Tarvitsetko tilaa juhliin, kokouksiin, virkistymiseen?
Hieno tilaisuus -liite kertoo
kokousten, juhlien ja asiakastilaisuuksien
tiloista ja palveluista. Tutustu tarjontaan!

Lue lisää ja varaa heti!
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Seuraava Hieno tilaisuus
ilmestyy maaliskuussa 2018.

Marttinen

Nuorisokeskus Virroilla

HIENOJA
TILAISUUKSIA
JO VUODESTA 1885
Hatanpään kartano avataan lähiaikoina entistä loisteliaampana.
Kartanon nykypalveluja isännöivä Juvenes-Yhtiöt Oy on
ehostanut paikkaa kunnioittamalla vanhaa ja maustamalla sitä
sopivasti modernilla tekniikalla sekä iloisella asiakaspalvelun
asenteella. Nyt voit henkiä menneen ajan isojen visioiden
tunnelmaa omissa kokouksissasi. Kartano on ihanteellinen myös
erikokoisiin yksityistapahtumiin, kuten häihin, juuri loisteliaan
ympäristön sekä upean puutarhansa ansiosta.
Varaukset ja tiedustelut:
juhlapalvelu@juvenes.ﬁ
0207 600 300

Hieno tilaisuus • Tampereen kauppakamarilehden ilmoitusliite
Julkaisija Tampereen kauppakamari • Taitto Hybridiviestintä Effet • Paino PunaMusta, Tampere

Palvelemme kahdessa toimipaikassa
Juhlatalo Hovissa Sukkavartaankadulla
sekä Komediateatterin Juhlatalossa
Lapintiellä.

Päivän
kokouspaketti

35 €
hlö
(60 hlölle)

Kokoukset
Yritystilaisuudet
Konferenssit

Tyylikkäät juhlat
Viinikoulutukset
TyKy-päivät

Tervetuloa osaaviin käsiin!
Juhlatalon Ravintolat Oy
www.juhlatalonravintolat.fi | www.hovissatavataan.fi
Loretta Pietilä, puh. 040 557 5833
ravintola@juhlatalonravintolat.fi

Järjestä kokous, johon
on helppo osallistua
Tervetuloa valmiiseen pöytään
Tutustu kartanoon ja seuraa ehostusprojektia verkossa: facebook.com/hatanpaankartano

Juhlapalvelut
Haluatko järjestää saunahäät tai hallituksen kokouksen ruusutarhassa? Me räätälöimme
rennot, viralliset, isot ja pienet tilaisuudet tarpeittesi mukaan. Sinun ja vieraiden
viihtyminen alkaa oikeasta paikkavalinnasta. Sen kruunaa laaja menuvalikoima sekä
toivomasi tarjoilun taso. Järjestä tilaisuus, josta jää kaikille hyvä maku.

Varaa nyt!

0207 600 300

Helppo sijainti, ilmaiset paikoitustilat, moderni
kokoustekniikka ja monipuoliset tarjoilut tuoreena
suoraan ABC:n keittiöstä.

Valitse vain sopiva sijainti

ABC Kolmenkulma, Nokia / puh. 010 767 0690
ABC Lahdesjärvi, Tampere / puh. 010 767 2640
ABC Pirkkala, Pirkkala / puh. 010 767 2660
ABC Teivo, Tampere / puh. 010 767 2720
ABC Toijala, Akaa / puh. 010 767 2620
Varaukset ja tiedustelut puhelimitse
suoraan haluamaltasi asemalta tai
osoitteessa www.abcasemat.fi

Juvenes Juhlapalvelu | Juhla-, kokous- ja saunatilat | Puh. 0207 600 300 | juhlapalvelu@juvenes.ﬁ | www.juvenes.ﬁ
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LUMOAVAT
PIKKUJOULUT
Kun pikkujoulukausi lähestyy, saa tavanomainen
väistyä! Lapland Hotels Tampere tarjoaa upeat puitteet
unohtumattomille pikkujouluille. Vuoden huippukohdan
tähtinä loistavat Kitchen & Bar Dabbalin illalliselle loihtimat
taianomaiset ruokaelämykset ja laadukkaat viinit sekä
yksityiset juhlallisuudet Tampereen kattojen yläpuolella,
juhlatila Kerossa.
Varaa elämyksellinen pikkujoulujuhla Lapin malliin
myyntipalvelustamme!
Lapland Hotels Tampere
p. 03 383 0100
sales.tampere@laplandhotels.com
laplandhotels.com/tampere

4

H i e n o t i l a i suus

2 • 2017

Vietä unohtumaton ilta Scandic Rosendahlissa
pe 1.12. Einin 40 v. taiteilijauran juhlakiertueen
Yes Sir -shown parissa. Iltaan kuuluu lisäksi
herkullinen joulubuffet ja bilebändi Bubbles.
Liput 65 € / hlö sisältäen ruokailun ja esityksen
Lisätiedot ja varaukset:
sales.tampere@scandichotels.com /
puh. 03 2441 2210

H i en o t i la i su u s
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NORLANDIA TAMPERE HOTEL
• Tampere
• Biokatu 14 (Finnmedi 6-7),
33520 Tampere
• p. 050 384 4400
• sales@norlandiacare.fi
• www.norlandiacare.fi

VILLA SOFIA - ILOITSE
ELÄMYKSISTÄ • Tampere
• Kullervonkatu 28, Tampere
• p. 010 322 5800
• info@tilaisuus.fi
• www.tilaisuus.fi

• Viihtyisät huoneet liike- ja
vapaa-ajan matkailijoille
• Aamiais-, lounas- ja päivällisbuffetit
• À la carte
• Café Care avoinna 24/7
• Räätälöidyt kokouspaketit

Korkeatasoinen kokouspaikka, koko
talo keskellä kaupunkia ainoastaan
teidän käytössänne. Oheisohjelmaksi
hauskat ja yhteisöllisyyttä edistävät
kokkauskurssit. Ikimuistoiset yritysja yksityisjuhlat. Olemme suosittu
häiden, merkkipäivien, palvelluus
juhlien ja karonkkojen viettopaikka.

LINKOSUON JUHLAPALVELUT
Tampere

TULLIKAMARI = PAKKAHUONE +
KLUBI • Tampere

• Näsilinnankatu 26, 33200 Tampere
• p. 020 770 2483
• Suvi Lehtinen
• www.linkosuo.fi/juhlapalvelut

• Tullikamarin aukio 2, 33100 Tampere
• pakkahuone@tullikamari.net
• www.tullikamari.net

MUSEOKESKUS VAPRIIKKI
• Tampere

KOIVULAHDEN RAPUKARTANO
• Mänttä-Vilppula

PIKKUPALATSI OY
• Tampere

NOKIAN KARTANO • Nokia

• Hämeenpuisto 7, 33210 Tampere
• p. 0400 392 328
• info@pikkupalatsi.fi
• www.pikkupalatsi.fi

• Emäkoskentie 6, 37120 Nokia
• p. 040 823 4077
• nokiankartano@fazer.fi
• www.fazer.fi/nokiankartano
• www.facebook.com/nokiankartano

Kokous- ja juhlatiloja, lounasravintola
- ravintola 150–400 hlöä
- auditorio 111 hlöä
- kokoustilat 26 ja 40 hlöä
- sauna ja kabinetti 10 hlöä.

Ainutlaatuinen kartanomiljöö.
Muuntuvat kokous- ja juhlatilat.
Kelo- ja savusaunat.
Majoitus 70 henkilölle.
Oheisohjelmaa.
Sijaitsee Serlachius-museon
läheisyydessä.
Vain tunti Tampereelta.

Ainutlaatuinen Juhlakerros yritys- ja
yksityisjuhliin 10–100 henkeä, myös
kokoukset. Edustustason sauna- ja
allasosasto jopa 20 henkeä.
Historiallinen Biljardihuone tärkeisiin
kokouksiin max. 12 hengelle.
Uutta! Taide- ja antiikkikoti rajoitetusti
pieniin tilaisuuksiin. Soita ja tule
katsomaan, miten tilamme soveltuvat
tilaisuuteesi!

Nokian Kartano tarjoaa upeat tilat ja
miljöön kokouksille, juhlille ja koulutuksiin. Alueella kolme erillisrakennusta
käytössä ja suuret piha-alueet. Rakennuksissa on terassialueita ja saunatiloja.
Suunnittelemme ja toteutamme tilaisuuksia toiveidenne mukaan. Tehdään
tapahtumastasi totta – yhdessä!

VEHKANIEMEN LOMAJA JUHLATILA • Pohjaslahti

KUOHUNSALI • Kangasala

KAHVILA-RAVINTOLAPITOPALVELU
TILISANSSI • Kangasala

JUHLATALON RAVINTOLAT
• Tampere

• Museoravintola Valssi
• Alaverstaanraitti 5, 33100 Tampere
• p. (03) 5656 5307
• myynti.museot@tampere.fi
• www.tampere.fi/vapriikki

• Salmentakasentie 308,
42850 Pohjaslahti (Mänttä-Vilppula)
• p 050 520 6451 / AV
• www.vehkaniemi.fi
• Fb: Vehkaniemen Loma- ja juhlatila

Järjestämme tyylikkäät karonkat,
yritys- ja perhejuhlat sekä ohjelmalliset tilaisuudet omissa saleissamme
tai asiakkaan valitsemassa paikassa.
Cateringpalvelumme niin isoihin kuin
pieniinkin tilaisuuksiin. Näsin sauna
ydinkeskustassa.

Tullikamari on Tampereen sydämessä
sijaitseva monipuolinen tapahtumapaikka, joka koostuu Pakkahuoneesta
(kap. 1200) ja Klubista (kap. 450).
Tullikamarilla on mahdollista järjestää
tilaisuus kuin tilaisuus; meillä onnistuvat
niin konsertit, yritysjuhlat, seminaarit,
messut sekä teatteri-ja tanssiesitykset
kuin erilaiset yksityistilaisuudetkin.
Tullikamari – ovi auki elämyksiin,
päivin ja öin!

TYÖVÄENMUSEO WERSTAS
Tampere

TUULENSILLAN TALLI • Ylöjärvi

UKK-INSTITUUTTI • Tampere

Kokous -ja juhlatilat Finlaysonin historiallisella tehdasalueella Tampereen
keskustassa. Kokouksiin ja seminaareihin asianmukaisesti varustettu auditorio
70 hlölle, yritys- ja perhejuhliin juhlatila
Galleria Bertel 70 hlölle. Tilauksesta
myös ruokailut ja opastuskierrokset.
Varaukset: p 0104 209 265,
varaukset@tyovaenmuseo.fi

Tasokkaat kokous- ja saunatilat
maalaismaisemissa 40:lle.
Vain 35 km Tampereelta.
Ohjelmapalveluissamme tutustut
helposti lähestyttäviin islanninhevosiin.
Tehokkaat kokoukset, innovatiiviset
ideat ja huippuelämykset syntyvät
meillä!

Kokoukset ja koulutukset onnistuvat
UKK-instituutin moneen muuntuvissa tiloissa. Ravintola toimii tilojen
välittömässä yhteydessä ja ympärillä
kukoistaa vihreä luonto. Matkaa
Tampereen keskustasta vain muutama kilometri. Satapaikkaisen auditorion lisäksi tarjolla on kuusi nykyaikaisesti varusteltua, 8–40 hengen
kokoustilaa.

• Väinö Linnan aukio 8, Finlaysonin alue
• p. 0104 209 220
• www.tyovaenmuseo.fi

• Koivistonkyläntie 527,
39310 Viljakkala
• p. 040 5868769
• tuulensillantalli@gmail.com

Elämyksellistä majoitusta ja uniikkeja
juhlatiloja vuosisataisessa, kulttuuri
historiallisesti arvokkaassa talonpoikaismiljöössä. Joustavasti muunneltavia
juhlatiloja 50–350 m2. Vuodepaikkoja
33. Kesäisin näyttelyitä ja tapahtumia.
Kesäterassi 50 hlölle. Kahvilassa A-oikeudet. Tilauksesta auki ympäri vuoden.

• Kirkkojärventie 4, 36200 Kangasala
• p. 0400 515 611 tai (03) 3640 501
• paula.liinamaa
@kangasalanuimahalli.fi
• www.kangasalanuimahalli.fi
Kangasalan ydinkeskustassa rauhalliset,
uudet kokous- ja juhlatilat. Kuohunsali
100:lle hengelle ja Kuohun kabinetti 
14 hengelle. Tiloissa on myös jäähdytys.
Kokouksen päätteeksi voit siirtyä
saunomaan, uimaan tai vaikka kuntosalille. Räätälöimme yrityksille myös
TYKY- päiviä.

• Urheilutie 2-4 36200 Kangasala
• tilisanssi@tilisanssi.com
• p.0400 633283
• p. 03 3771692
Tilisanssi on Kangasalan keskustassa
sijaitseva yritys, joka tarjoaa ateriaja pitopalveluja yksityisille sekä
yritysten ja yhteisöjen asiakasja henkilökuntatilaisuuksia varten.

Valtatie 30 ja Tulli Business Park

“Kisailua, tiimityötä ja roppakaupalla ryhmähenkeä!”

TSEKKAA UUTUUS!
> outdoorescape.fi

Tyylikkäät ja nykyaikaiset kokoustilat keskeisellä sijainnilla Tampereen keskustassa.
Tilaisuuteen sopivasta, laadukkaasta tarjoilusta huolehtii ammattitaitoinen henkilökuntamme.
Ota yhteyttä ja toteutetaan yhdessä onnistunut tilaisuus.
Fazer Valtatie 30
Hatanpään valtatie 30
33100 Tampere
puh. 044 710 9464
valtatie30@fazer.fi

H i e n o t i l a i suus
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Kauniit ja juhlavat puitteet Tampereen
keskustassa. Tarjoamme upeat tilat ja
täydenpalvelun kokous-, juhla-ja
ravintolapalvelut. Vanhan talon
tunnelma, tilaisuuksien yksilöllinen
suunnittelu sekä tasokas ravintola
takaavat ikimuistoisen tilaisuuden
sekä Juhlatalossa että Hovissa.

Kokoukset ja juhlat Tampereella

Seikkailuhenkistä ohjelmaa kaiken kokoisille ryhmille
kaupungilla, ravintolassa tai metsässä mysteerin äärellä.
Kuka selvittää vihjeet, löytyvätkö ratkaisun avaimet?
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• Komediateatterin Juhlatalo, Lapintie 3 a
www.juhlatalonravintolat.fi
• Hovi, Sukkavartaankatu 9
www.hovissatavataan.fi

• Kaupinpuistonkatu 1, 33500 Tampere
• p. 03 282 9204
• www.ukkinstituutti.fi

Tampereen monipuolisin ohjelmapalvelu
laajenee – Heittäydy mukaan ja ihastu!

amazingtampere.fi
p · 0400 734 174

• Koivuseläntie 77,
35700 Mänttä-Vilppula
• p. 044 5929 429
• www.rapukartano.fi

Ravintola Tulli Business Park
Åkerlundinkatu 11 A
33100 Tampere
puh. 040 357 5507
tullibp@amica.fi
www.kokouksetjajuhlat.fi
H i en o t i la i su u s
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Maisemanvaihdos
virkistää!

Kokous kiikarissa
Viking Linen matkassa puitteet ovat kohdallaan. Inspiroivat merimaisemat ja
irtautuminen rutiineista saa ajatukset liikkeelle. Olipa ryhmänne ja toiveenne pieniä
tai suuria, saat kaikki kokoustiloista ruokailuihin yhdellä varauksella.
Sydämellisesti tervetuloa!
HELSINKI–TUKHOLMA-KOKOUS, 41 h
ALK. 127 €/HLÖ, A2-HYTTI
HELSINKI–TALLINNA-PÄIVÄKOKOUS, 9 h
ALK. 38 €/HLÖ

Varaa
pikkujoulumatkasi
nyt !

VUOROKAUDEN MERIKOKOUS TURUSTA, AMORELLA, 23 h
ALK. 50 €/HLÖ, A2-HYTTI
Kokouspaketit sisältävät hytin, aterioita ja kokoustilan.
Päiväkokouspaketti ilman hyttiä.
Tuotetunnus: FRMES.

Varaukset: Helsinki 09 123 571, Turku 02 333 1332, ryhma@vikingline.com.
Pidätämme oikeuden muutoksiin.

