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kokoontumisja aktiviteettipalvelut
040 776 2953
myynti@murikanranta.fi

Virkistäytymistä
luonnonkauniissa
miljöössä

Yrityksissä suunnitellaan parhaillaan kuumeisesti kevään
ja ehkä jo myös syksyn kokouksia, koulutuksia, asiakas
tilaisuuksia ja henkilökunnan virkistyspäiviä. Perheissä kevät
on ylioppilasjuhlien ja muiden valmistujaisten ihanaa aikaa.

www.murikanranta.fi

l Satoja vaihtoehtoja
Tampereen seudulta
Tampereen Messu- ja Urheilukeskus TESC on yksi Suomen tunnetuimmista
messu- ja urheilukeskuksista. Viiden hallin kokonaisuus nykyaikaisine messu-,
auditorio-, kokous- ja urheilutiloineen tarjoaa loistavat puitteet mm. yritystilaisuuksille, juhlille, kongresseille, näyttelyille sekä mittaville yleisötapahtumille.

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

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

Mika Eerola 0400 539 410
www.sydanhameensafarit.fi
mika.eerola@sydanhameensafarit.fi
www.facebook.com/SHSafarit
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Sydän-Hämeen Safarit

Kurkkaa netistä, mailaa, soita…
Sorvataan teille sopiva päivä!
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Löytämisen helppous

Toiminnan nopeus

Tilaisuuteen soveltuvien tilojen ja tarjoilujen löytyminen saattaa olla ongelmallista, koska tarjontaa on paljon. Enemmän tai vähemmän ajantasainen tieto
on myös hajallaan yritysten nettisivuilla.

KokousNet.fi säästää aikaasi ja hermojasi. Vaikka tarjontaa on paljon, omiin
tarpeisiin soveltuvat tilat ja ohjelmat on
kuitenkin helppo löytää monipuolisilla
hakutoiminnoilla. Tarjouspyynnöt voi
lähettää kätevästi valmiilla lomakkeella
suoraan palveluja tarjoaviin yrityksiin.
Kannattaa kokeilla!

KokousNet.fi-portaalista tilat pieniin ja
suuriin tilaisuuksiin löytyvät helposti.
Sieltä löydät Tampereen seudun laajimman ja monipuolisimman tarjonnan
kokoustiloja, juhlatiloja, saunoja, ravintoloita, hotelleja, laivoja, tunnelmallisia
maaseutukohteita – ja paljon muuta.
Satoja vaihtoehtoja! Kun vaikkapa pitäisi keksiä mukavaa yhdessä tekemistä
esimerkiksi henkilökunnan virkistyspäivään, KokousNet.fi:n tarjonnasta löytyy
valmiita vaihtoehtoja hintatietoineen
kymmeniltä ohjelmapalveluja tarjoavilta
yrityksiltä. Keväällä ovat suosittuja retket
ja aktiviteetit luonnossa, kokkikurssit taas
ovat suosikkeja ympäri vuoden.

KokousNet.fi on Tampereen kongressimarkkinointiyksikön, Tampere Convention Bureaun, hallinnoima portaali, joka
auttaa kokousten, juhlien ja kaikenlaisten tilaisuuksien järjestäjiä löytämään
tarpeitaan vastaavat tilat ja ohjelmat
Tampereen seudun laajasta tarjonnasta.
Kokous- ja juhlapaikoille sekä ohjelmapalvelujen tarjoajille portaali on tehokas
markkinointikanava. Esimerkiksi vuonna
2014 KokousNet.fi välitti yli tuhat tarjouspyyntöä yrityksiin, joiden tarjontaa
on portaalissa.

Hieno tilaisuus • Tampereen kauppakamarilehden ilmoitusliite • Julkaisija ja taitto Hybridiviestintä Effet
• Painopaikka PunaMusta, Tampere • Hieno tilaisuus tehdään yhteistyössä KokousNet.fi:n kanssa.
H i en o t i la i su u s
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– mukana myös nämä yritykset

RANTAWIRKKULAN
EDUSTUSSAUNA • Kangasala

SÄRKÄNNIEMI
• Tampere

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

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

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

Haluatko hankkia uusia asiakkaita,
kiittää henkilökuntaa tai hyviä yhteistyökumppaneita? Tarjoa heille unohtumaton
kokemus – riemukas kesäpäivä Särkän
niemessä. Särkänniemi on mahdollista
varata myös yksityistilaisuuksiin, jolloin
valitsemanne huvilaitteet ja kohteet ovat
vain teidän vieraidenne käytössä. Tilaisuus toimii mainiosti myös markkinointi
tapahtumana.

TAMPEREEN MESSUJA URHEILUKESKUS • Tampere

KOMEDIATEATTERIN
JUHLATALO • Tampere

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.

• Ilmailunkatu 20, 33900 Tampere
• p. 0207 701 260
• www.tesc.fi

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

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.

KOIVULAHDEN
RAPUKARTANO • Vilppula

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

MUSEOKESKUS VAPRIIKKI
Tampere

• Museoravintola Valssi
• Alaverstaanraitti 5, 33100 Tampere
• p. (03) 5656 5307
• myynti.museot@tampere.fi
• www.tampere.fi/vapriikki
Kokous- ja juhlatiloja, lounasravintola
- ravintola 150–400 hlöä
- auditorio 111 hlöä
- kokoustilat 26 ja 40 hlöä
- sauna ja kabinetti 10 hlöä.

4

H i e n o t i l a i suus

1 • 2015

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.

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

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

KÄSI- JA TAIDETEOLLISUUSKESKUS VERKARANTA • Tampere
• Verkatehtaankatu 2, 33100 Tampere
• p. (03) 225 1419
• verkaranta@taitopirkanmaa.fi
• www.taitopirkanmaa.fi

Tampereen keskustassa, Tammer
kosken 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 kokousja koulutustilaisuuksiin.

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.

TAMPEREEN PURSISEURA
• Tampere
• 040 513 2323
• toimisto@taps.fi
http://taps.fi/pursiseura/
juhlatilavuokraus/

Juhlat satamassa.
Tampereen Pursiseuran juhlasali on
vuokrattavissa erilaisiin tilaisuuksiin ja
juhliin vuoden ympäri. Salista aukeaa
kauniit maisemat suoraan Näsijärvelle.
Sali 100 henkilöä, suurtalouskeittiö,
astiasto. Voimme järjestää yrityksenne
virkistyspäivän purjehduksen merkeissä.

Teatteri STATE • Tampere

• Hämeenkatu 30, Tampere
• www.teatteristate.com
• p. 0291 700008
• asiakaspalvelu@teatteristate.com
Teatteri State toimii vuonna 1929 rakennetussa Tuulensuun talossa Hämeenkadulla. Tila on historiallinen, arvokas
ja erilainen elämys keskellä kaupunkia.
Tilojen käyttömahdollisuudet ovat joustavat. Voimme tarjoilla istuvan illallisen
380 hlölle ja cocktailtilaisuuden jopa
600 hlölle. Tiloissamme järjestät erilaiset
yritys-, kokous-, juhlatilaisuudet ja kongressit vaivattomasti ja tyylikkäästi.
H i en o t i la i su u s
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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

TAMPEREELLA ON AINA

MUKAVA TAVATA
Päiväkokouspaketti nyt alk. 40 €/hlö Tampereen
Scandic-hotelleissa. Varaa yhdellä soitolla p. (03)
2441 2210 tai sales.tampere@scandichotels.com.
Min. 10 hlön ryhmille. Nähdään pian!
scandichotels.fi

Näköalapaikka
Manseen ja
maailmalle

TAPAHTUMATALO
KESKELLÄ
ELÄMÄÄ

Pieneen
kulttuurinnälkään

OMALEIMAINEN
PUTIIKKIHOTELLI

Tyylikkäät juhlat
Yritystilaisuudet
Viinikoulutukset
Kokoukset
TyKy-päivät
Palvelemme nyt kahdessa toimipaikassa Komediateatterin Juhlatalossa Lapintiellä sekä Hovissa
Sukkavartaankadulla!
www.juhlatalonravintolat.fi | www.hovissatavataan.fi
Loretta Pietilä puh. 040 557 5833 | ravintola@juhlatalonravintolat.fi

Palaverin tai juhlan paikka
Upeat puitteet juhlalle tarjoaa juhlallinen,
jugend-tyyliin rakennettu Olympia-sali Hotelli
Cumulus Pinjan yhteydessä. Tässä jopa 170
henkilön juhlatilassa on juhlittu jo vuodesta
1908. Meillä juhlasi onnistuvat – tyylillä
ja ammattitaidolla.
Juhlat ja kokoukset
Cumulus Pinjassa
Tarjous koskee uusia varauksia,
jotka tehdään ennen 15.6.2015,
tilaisuus pidetään vuoden 2015
aikana.

-10%
päivän
hinnasta

Ota yhteyttä ja tule
tutustumaan tiloihimme!
Kokous- ja ryhmämyynti:
lansi-suomi.aluemyynti
@restel.fi
puh.03 239 22 950

Cumulus Pinja Tampere, Satakunnankatu 10
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PARHAAT JUHLAT TAMPEREEN SOKOS HOTELLEISSA

Tampereen Sokos Hotellit tarjoavat monipuoliset puitteet sekä juhliin että kokouksiin
TIEDUSTELUT JA VARAUKSET:

Tampereen Sokos Hotelllien Myyntipalvelu ma-pe 9-16 puh. 020 1234 630, sales.tampere@sokoshotels.fi
Puhelun hinta: Lankapuhelimesta 8,35 snt/puh + 7,02 snt/min, matkapuhelimesta 8,35 snt/puh + 17,17 snt/min

parastatampereella.fi > sokoshotels.fi >
H i en o t i la i su u s
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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

