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Ohjelmaa yritysvieraille • kokoukset
• henkilöstön virkistyspäivät • kongressit
• yrityksen vuosijuhlat • asiakastilaisuudet
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Syksyn suunnittelukausi on monissa yrityksissä jo hyvässä vauhdissa.
Aika on usein kortilla, kun monta rautaa on tulessa yhtä aikaa.
Omaa työtä helpottavat palvelut ovat silloin kultaakin arvokkaampia.
Ideoita ja valmiita ratkaisuja monenlaisiin tilanteisiin ja tilaisuuksiin
löydät KokousNet.fi-portaalista.

Valmiit ohjelmat
virkistyspäiviin

Tilat yksityisiin juhliin

Juuri nyt ajankohtaisiin henkilökunnan virkistyspäiviin portaali tarjoaa runsaasti valmiita ohjelmaratkaisuja hintatietoineen. Miltä
kuulostaisivat esimerkiksi aktiviteettipäivä
luonnossa, melontaretki upeissa maisemissa,
jokamiesluokan triathlon, mönkijällä pitkin
metsiä, eväitä esiintymiseen, hemmotteluhoidot ryhmille, matka makujen maailmaan,
kokkikurssit?

Pikkujoulujuhlapaikat

Monien juhlapaikkojen varauskirjat alkavat
olla parhaaseen pikkujouluaikaan jo täynnä ja vapaata päivää voi olla vaikea löytää.
Yrityksenne tarpeisiin sopivaa juhlatilaa tai
ravintolaa kannattaa etsiä KokousNet.fi:n
laajasta tarjonnasta. Puhelinsoittokierrosta
tehokkaampaa on lähettää tarjouspyyntö
portaalin valmiilla lomakkeella suoraan tiloja
tarjoaviin yrityksiin.

Myös yksityistilaisuuksien järjestäjät hyödyntävät aktiivisesti KokousNet.fi:n tarjontaa,
josta löytyvät tilat esimerkiksi syntymäpäiväjuhliin tai sukujuhliin. Tarjouspyyntöjä häävastaanottopaikkoihin lähetetään portaalin
lomakkeella jo ensi vuoden kesälle.
KokousNet.fi on Tampere Convention
Bureaun, Tampereen kongressimarkkinointiyksikön hallinnoima portaali, joka helpottaa
kokousten, juhlien ja kaikenlaisten tilaisuuksien järjestäjiä löytämään tarpeitaan vastaavat tilat ja ohjelmat Tampereen seudun
laajasta tarjonnasta. Kokous- ja juhlapaikoille
sekä ohjelmapalvelujen tarjoajille portaali on
oiva kanava esitellä tarjontaansa yritystilaisuuksien järjestäjille.

KokousNet.fi
• Tampereen seudun
laajin tarjonta
• Satoja tiloja
kokouksiin, juhliin
• Elämyksellisiä ohjelmia
kymmeniltä tarjoajilta
• Kätevät hakutoiminnot
• Tarjouspyynnöt lomakkeella
suoraan yrityksiin

Hieno Tilaisuus • Tampereen kauppakamarilehden teemaliite • Julkaisija ja taitto Hybridiviestintä Effet
• Painopaikka PunaMusta, Tampere • Hieno Tilaisuus tehdään yhteistyössä KokousNet.fi:n kanssa.
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– mukana myös nämä yritykset

Rantawirkkulan
Edustussauna • Kangasala

• Heini Hietanen
• p. 040 585 4868
• www.rantawirkkula.com

Viihtyisä sauna-, kokous- ja juhlatila
Kangasalla Vesijärven rannalla.

Linkosuon Juhlapalvelut
Tampere

• Näsilinnankatu 26, 33200 Tampere
• p. 020 770 2483
• Anne Sulkakoski
• www.linkosuo.fi/juhlapalvelut
Järjestämme tyylikkäät karonkat,
yritys- ja perhejuhlat sekä ohjelmalliset tilaisuudet omissa saleissamme
tai asiakkaan valitsemassa paikassa.
Cateringpalvelumme niin isoihin kuin
pieniinkin tilaisuuksiin. Näsin sauna
ydinkeskustassa.

• Keskustori 2, 33100 Tampere
• Yritys- ja ryhmämyynti 010 346 2400
• www.tampereenteatteri.fi
Tampereen Teatterin upea miljöö
kokous- ja juhlatilana
Tampereen Teatterin upea rakennus
ja sen monimuotoiset tilat soveltuvat
teatteriesitysten lisäksi loistavasti
myös erilaisiin kokouksiin ja palavereihin, koulutustilaisuuksiin ja monenlaisiin juhliin.

TESC (Tampere Exhibition and Sports
Centre) on yksi Suomen tunnetuimmista messu- ja urheilukeskuksista. Viiden
hallin kokonaisuus nykyaikaisine messu,auditorio-, kokous- ja urheilutiloineen
tarjoavat loistavat puitteet onnistuneille
tapahtumille ja tilaisuuksille.
TESCin tilaisuuksissa käy vuosittain
lähes miljoona ihmistä.

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
Juhlatalossa.

Valtatie 30:n juuri remontoidut tilat
tarjoavat kokouksiin nykyaikaisia
tiloja 220 paikkaisesta auditoriosta
pieniin intiimeihin tiloihin. Laadukkaat tarjoilut ja toimivat tilat takaavat
onnistuneet tapahtumat. Kokous-,
lounas- ja juhlatarjoilut Fazer-ravintolastamme, aina asiakkaan toiveiden
mukaan.Ota yhteyttä, kerromme
mielellämme lisää.

• Koivuseläntie 77, 35700 Vilppula
• p. 044 5929 429
• www.rapukartano.fi
Ainutlaatuinen kartanomiljöö,
muuntuvat kokous- ja juhlatilat,
kelo- ja savusaunat, majoitus,
oheisohjelmaa.

Tulli Business Park tarjoaa edustavat
kokoustilat Tampereen rautatie
aseman läheisyydessä. Kattokerroksemme upea saunatila luo hienot
puitteet iltatilaisuuksille. Kokousjärjestelyissä auttaa aulan henkilökunta
ja tasokkaat kokoustarjoilut voit tilata
Fazer kokoukset -palvelusta.

Kansanvalistusseura,
Oriveden Opisto • Orivesi
• Koulutie 5, 35300 Orivesi
• p. 0207 511 511
• orivedenopisto@kvs.fi
• www.orivedenopisto.fi
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• Hatanpäänvaltatie 30 A, 33100 Tampere
• valtatie30@amica.fi
• www.amica.fi
• p. 044 710 9464

koivulahden
rapukartano • Vilppula

• Åkerlundinkatu 11 A-D, 33100 Tampere
• www.tullibusinesspark.fi
• Tilavaraukset: aula@aitiopaikka.eu
/ 040 183 6424
• Tarjoilut: myyntipalvelu@fazer.com /
040 357 5507

Käsi- ja taideteollisuuskeskus Verkaranta • Tampere
• Verkatehtaankatu 2, 33100 Tampere
• p. (03) 225 1419
• verkaranta@taitopirkanmaa.fi
• www.taitopirkanmaa.fi
Tampereen keskustassa, Tammerkosken äärellä, kokous- ja koulutustilat 32:lle. Alakerran näyttelytilan
vaihtuvat näyttelyt tarjoavat silmäniloa koulutustauoille ja lounaskahvila
palvelee vieraitamme. Yläkerran
taitopajasta on tilattavissa käsityö
aiheinen paja yhdistettäväksi kokous- ja koulutustilaisuuksien.

HOTELLI URKIN PIILOPIRTTI
Pinsiö

VILLA SOFIA – ILOITSE
ELÄMYKSISTÄ • Tampere

Kokous- ja juhlatilat, savusauna,
takkatupa,
hotelli, tilausravintola, A-oikeudet,
ohjelmapalvelut, tyhy-päivät.
23 km Tampereelta, järvenrannalla

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

• Sasintie 400, 39150 Pinsiö
• p. 0400 437340
• info@urkinpiilopirtti.fi
• www.urkinpiilopirtti.fi

Virkistyspäivä, kokous, synttärit,
laskettelemaan, perheloma…
Kolme luksushuvilaa Sappeen matkailukeskuksen parhaalla paikalla.
Kaikissa kokoustekniikka, majoitus, sauna
ja palju 9-14 henkilölle. Isoimmassa huvilassa on erillinen kokoustila (14 hlö) ja
mahdollisuus päivätilaisuuksiin (30 hlö).
Kysy myös pitopalvelua, ohjelmaa ja
lisämajoitusta.

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

valtatie 30 • Tampere

TULLI BUSINESS PARK • Tampere

• Itärinne 4, 36450 Sappee
• p. 0400 354173
• www.sappeenaateli.fi

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

KOMEDIATEATTERIN
JUHLATALO • Tampere

• Lapintie 3a, Tampere
• www.juhlatalonravintolat.fi
• p. 040 557 5833

SAPPEEN AATELI • Pälkäne

Museokeskus Vapriikki
Tampere

TAMPEREEN MESSUJA URHEILUKESKUS • Tampere
• Ilmailunkatu 20, 33900 Tampere
• p. 0207 701 260
• www.tesc.fi
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Tampereen Teatteri

TULLI BUSINESS PARK • Ravintola

• Åkerlundinkatu 11 A-D, 33100 Tampere
• www.tullibusinesspark.fi
• Tilavaraukset: aula@aitiopaikka.eu
/ 040 183 6424
• Tarjoilut: myyntipalvelu@fazer.com /
040 357 5507
Tyylikäs ravintolasali tarjoaa modernit
puitteet lounashetkiin sekä juhlaviin
iltatilaisuuksiin. Tullissa onnistuvat
niin isot kuin pienetkin tapahtumat;
coctailtilaisuudet jopa 400 hengelle.
Kokous-, lounas- ja juhlatarjoilut
Fazer-kokoukset ravintolastamme.

UKK-instituutti • Tampere

• Kaupinpuistonkatu 1, 33500 Tampere
• p. (03) 282 9204
• www.ukkinstituutti.fi
Kolme kilometriä kaupungin keskustasta, komean luonnon keskellä sijaitseva UKK-instituutti on monipuolinen
kokous- ja koulutustila. Lähistöllä on
maksutonta pysäköintitilaa ja kokoustilojen välittömässä yhteydessä toimii
ravintola. Satapaikkaisen auditorion
lisäksi tarjolla on kuusi nykyaikaisesti
varusteltua, 8–40 hengen kokoustilaa.

Särkänniemen Elämyspuisto
• Tampere
• Särkänniemi, 33230 Tampere
• p. 0207 130 212
• www.sarkanniemi.fi

Haluatko hankkia uusia asiakkaita,
kiittää henkilökuntaa tai hyviä yhteistyökumppaneita? Tarjoa heille unohtumaton kokemus – riemukas kesäpäivä
Särkänniemessä. Särkänniemen Elämys
puisto on mahdollista varata myös
yksityistilaisuuksiin,jolloin valitsemanne
huvilaitteet ja kohteet ovat vain teidän
vieraidenne käytössä.Tilaisuus toimii
mainiosti myös markkinointitapahtumana.

vammalan seurahuone •
Sastamala
• Puistokatu 4, 38200 Sastamala
• p. (03) 519 41
• www.vammalanseurahuone.fi

Kokoukset, saunaillat ja erilaiset juhlat
onnistuvat vaivattomasti tiloissamme.
Sydämellisesti tervetuloa!

• Kullervonkatu 28, Tampere
• p. 010 3225800
• info@tilaisuus.fi
• www.tilaisuus.fi

H i en o Ti la i su u s

2 • 2 014

5

Tampereen Messu- ja Urheilukeskus | Tampere Exhibition and Sports Centre

ORIGINAL SOKOS HOTEL ILVEKSEN
PIKKUJOULUJA VIETETÄÄN
TÄHTIARTISTIEN SEURASSA

Varaa paikkasi nyt!

Tilat ja ohjelmat Tampereen seudulta
www.kokousnet.fi

7.11.2014
PAULA KOIVUNIEMI
Liput 63 € /hlö
Tampereen Messu- ja Urheilukeskus TESC on yksi Suomen tunnetuimmista messuja urheilukeskuksista. Viiden hallin kokonaisuus nykyaikaisine messu-, auditorio-,
kokous- ja urheilutiloineen tarjoaa loistavat puitteet mm.
yritystilaisuuksille, juhlille, kongresseille, näyttelyille
sekä mittaville yleisötapahtumille.

Tyylikkäät juhlat
Yritystilaisuudet
Viinikoulutukset
Kokoukset
TyKy-päivät

21.11.2014
RESSU & JUSSI
Liput 49 € /hlö

Mittatilauksia ja
mahdollisuuksia!

Tervetuloa!

Olipa tilantarpeesi
mikä hyvänsä, järjestämme
aina tarkoitukseesi sopivat
puitteet. Lue lisää:

www.tesc.fi

Pidätämme oikeudet muutoksiin.

KYSY MYÖS MAJOITUSTA!
Varaukset Tampereen Sokos
Hotellien myyntipalvelusta
puh. 020 1234 630
tai sales.tampere@sokoshotels.fi

Soita meille ja pyydä tarjous.

Tervetuloa osaaviin käsiin!

WWW.PARHAATJUHLAT.COM

Tampereen Messu- ja Urheilukeskus Oy • Ilmailunkatu 20 • PL 163 • 33901 Tampere
puh. 0207 701 260 • fax 0207 701 201 • www.tesc.fi • info@tesc.fi

Lapintie 3 a, 33100 Tampere | Loretta Pietilä puh. 040 557 5833
ravintola@juhlatalonravintolat.fi | www.juhlatalonravintolat.fi

.

hyvä ja maukas ruoka
nopea myyntipalvelu
joustava kokousemäntä
ajanmukaiset kokoustilat
(7 kpl) ja laitteet
hyvä sijainti Tampereen
ydinkeskustassa
maksuttomat pysäköintipaikat (40 kpl)

Hotelli Victoria | Itsenäisyydenkatu 1, 33100 Tampere
Puh. 03-2425 111 | sales@hotellivictoria.fi | www.hotellivictoria.fi

Kokoukset ja tilaisuudet VERKARANNASSA
Tampereen sydämessä, Tammerkosken äärellä,
kokous- ja koulutustilat 32:lle.
Alakerran näyttelytilan vaihtuvat näyttelyt
tarjoavat silmäniloa koulutustauoille ja
lounaskahvila palvelee vieraitamme.
Yläkerran taitopajasta on tilattavissa
käsityöaiheinen paja yhdistettäväksi
kokous- ja koulutustilaisuuksiin.
Käsi- ja taideteollisuuskeskus VERKARANTA
Verkatehtaankatu 2, 33100 Tampere
03 225 1409, www.taitopirkanmaa.fi
verkaranta@taitopirkanmaa.fi
facebook.com/Verkaranta

KoKoushintojen
syysmyrsKy
KoKoushintojen
KoKoushintojen
KoKoushintojen
syysmyrsKy
syysmyrsKy

.
.

.

Kokouspaketti 39 €/hlö tampereella

syysmyrsKy

Sydän-Hämeen Safarit

Päiväkokouspaketti 39 €/hlö Tampereen Scandic-hotelleissa.
Min. 10 hengen ryhmille.
Varaa ja kokousta 31.12.2014 mennessä.
Ei voi yhdistää muihin voimassa oleviin tarjouksiin.

MÖNKIJÄ- VESIJETTI- MOOTTORIKELKKASAFARIT

Kurkkaa netistä, mailaa, soita…
Sorvataan teille sopiva päivä!
Mika Eerola 0400 539 410
www.sydanhameensafarit.fi
mika.eerola@sydanhameensafarit.fi
www.facebook.com/SHSafarit
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Varaa yhdellä soitolla puh. 03-24412210
rosendahl@scandichotels.com
Päiväkokouspaketti
39 €/hlö Tampereen Scandic-hotelleissa.
tamperecity@scandichotels.com
Päiväkokouspaketti
39 €/hlö Tampereen Scandic-hotelleissa.
Min. 10 hengen
ryhmille.
tamperestation@scandichotels.com
Min. 10
hengen ryhmille.
Varaa
ja kokousta
31.12.2014 mennessä.
EiVaraa
voi yhdistää
muihin
voimassa
oleviin
tarjouksiin.
ja kokousta
31.12.2014
mennessä.
Päiväkokouspaketti
39 €/hlö
Tampereen
Scandic-hotelleissa.
SYYS2014
mainittava
varauksen yhteydessä.
Varaustunnus
Min.
10 hengen
ryhmille.
Ei voi
yhdistää
muihin voimassa oleviin tarjouksiin.
Varaa
kokousta
31.12.2014
Varaajayhdellä
soitolla
puh. mennessä.
03-24412210
Ei
voi yhdistää muihin voimassa oleviin tarjouksiin.
rosendahl@scandichotels.com
Varaa yhdellä soitolla puh. 03-24412210
tamperecity@scandichotels.com
rosendahl@scandichotels.com
Varaa
yhdellä soitolla puh. 03-24412210
tamperestation@scandichotels.com
rosendahl@scandichotels.com
tamperecity@scandichotels.com
tamperecity@scandichotels.com
tamperestation@scandichotels.com
Varaustunnus
SYYS2014 mainittava varauksen yhteydessä.

scandichotels.fi
scandichotels.fi

yhteydessä.

Tapahtumastasi
elämys.
Arvokas kutsuvierastilaisuus, henkilöstön virkistyspäivä tai rento kokous pienellä porukalla – Juvenes
Juhlapalvelu toteuttaa toiveittesi mukaisen tapahtuman tarjoilua, tiloja ja ohjelmaa myöten. Huolella
hoidetut järjestelyt vapauttavat viihtymään ja keskittymään olennaiseen. Jaa ajatuksesi kanssamme,
niin suunnitellaan yhdessä tilaisuutesi luonteeseen
.
parhaiten sopiva kokonaisuus!

KoKoushin
syysmyrsK

Tutustu tiloihin ja
herkullisiin menuvaihtoehtoihin:
juvenes.fi/juhlapalvelu

Kokouspaketti 39 €/hlö tamp

p. 0207 600
300 • juhlapalvelu@juvenes.fi
SYYS2014 mainittava varauksen yhte
Varaustunnus
Ravintola- ja kahvilapalvelut • Juhla-, kokous- ja saunapalvelut
Kauppa- ja kioskipalvelut • Paino- ja julkaisupalvelut

tamperestation@scandichotels.com

Varaustunnus
SYYS2014
mainittava
SYYS2014
mainittava
varauksenvarauksen
yhteydessä.
Varaustunnus

JUVENES JUHLAPALVELU

Varaa yhdellä soitolla puh. 03-24412210
rosendahl@scandichotels.com
tamperecity@scandichotels.com
tamperestation@scandichotels.com

Kokouspaketti 39 €/hlö tampereella
Tas
turvall okkaita
isia saf
jo vuscandichotels.fi
odesta areita
1999.

Janne Viinikkala, toimitusjohtaja, Leanware Oy

Päiväkokouspaketti 39 €/hlö Tampereen Scandic-ho
Min. 10 hengen ryhmille.
Varaa ja kokousta 31.12.2014 mennessä.
Ei voi yhdistää muihin voimassa oleviin tarjouksiin.

Kokouspaketti
Kokouspaketti3939€/hlö
€/hlötampereella
tampereella

oheispalveluineen upeissa maalaismaisemissa keskellä
Etelä-Suomea – vain puoli tuntia Tampereelta.
Safarin päätteeksi perinnesaunan löylyt, kuumavesipalju
ja ruokailu rauhallisessa saunarannassamme.

”Juvenes on luottokumppanimme juhlien
järjestämisessä.
Pidämme erilaisia
tilaisuuksia noin
5–6 kertaa vuodessa.
Palvelussa hienointa on
erityisesti se, että Juvenes
pystyy muuttamaan
konseptiaan aina tapahtuman hengen mukaisesti.”

scandichotels.fi

www.linkosuo.fi

Juhla
&Catering

Pikkujouluk ausi lähestyy

Tervetuloa viihtymään!
Tarjouskoodilla “HIENO TILAISUUS”
saat lasin kuohuviiniä
ruokailun yhteydessä
ILLALLISBUFFET
pe ja la
25 €/hlö

Aitoja makuja valmiina pöytään omissa
juhlasaleissamme tai haluamassasi paikassa.
LINKOSUO ON LÄHELLÄSI

. Ravintola Hertta
Hermiankatu 1
. Kuparisali,
Näsin sauna/juhlatila
Näsilinnankatu 26,

juhlapalvelut@linkosuo.fi

9. kerros

. Kalevanpaasi
Sarvijaakonkatu 3
. Ravintola Kaupinpuisto
Ukk-instituutti

www.facebook.com/linkosuonjuhlapalvelut

Tampereen Teatteri
Yritys- ja ryhmämyynti 010 346 2400
www.tampereenteatteri.fi

Tilat ja ohjelmat Tampereen seudulta

KokousNet.fi
• Satoja vaihtoehtoja
• Kätevät
hakutoiminnot
• Suora yhteys
palvelujen tarjoajiin
valmiilla lomakkeella

Tilat kaikenlaisiin tilaisuuksiin

Valmiit ohjelmat uusiin elämyksiin

kokoustiloja • juhlatiloja • hotelleja • ravintoloita •
kongressikeskuksia • kurssikeskuksia • laivoja •
saunoja • tunnelmallisia maaseutukohteita…

teemallisia illanviettoja • saunailtoja • kokkikursseja •
risteilyjä • luontoretkiä • urheiluaktiviteetteja •
hemmottelua ja hyvinvointia • kulttuuriohjelmia •
seikkailuja ja safareita • leikkimielisiä kilpailuja…

www.kokousnet.fi

