Tampereen kauppakamarilehden ilmoitusliite
PIRKANMAA
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l ohjelmaa yritysvieraille
l kokoukset
l henkilöstön virkistyspäivät
l kongressit
l yrityksen vuosijuhlat
l asiakastilaisuudet

SCANDIC ROSENDAHLIN
PIKKUJOULUT 20.11.2015:

PAULA
KOIVUNIEMI

Uusi kulttuurikeskus 15 min. Tampereelta

Arkkitehtuurin
Finlandia -ehdokas 2015

Scandic Rosendahlin pikkujouluissa heitetään
arkihuolet ja kauden paras pikkujoulukeikka!

65 €

Tilaisuudet
30–500 henkilölle

Varmista paikkasi bileissä ja varaa koko paketti hintaan 65 €.
Paula Koivuniemen keikan lisäksi hintaan sisältyy herkullisen runsas
joulubuffet, vaatesäilytys, sisäänpääsy yökerhoon ja tietenkin
ainutlaatuinen tunnelma.

Lähiruokamestari
Heikki Ahopellon Galleria&Keittiö
ja Kimmo Pyykkö -taidemuseo palvelevat

Pikkujouluvieraillemme tarjoamme myös yöpymisen erikoishintaan.
Unohda taksijonot ja kysy huonetarjoustamme!

Muista myös ohjelmalliset pikkujoulumme!

Varaa paikkasi ajoissa yhdellä soitolla p. (03) 2441 2210
Sähköpostitse osoitteesta sales.tampere@scandichotels.com tai
marke.hurme@scandichotels.com p. 050 413 5755.

Kysy lisää: Riikka Herrala | 050 300 1391 | riikka.herrala@kangasala-talo.fi
KANGASALA-TALO Kuohunharjuntie 6, Kangasala | www.kangasala-talo.fi

scandichotels.fi/rosendahl
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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

Sydän-Hämeen Safarit
MÖNKIJÄ- VESIJETTI- MOOTTORIKELKKASAFARIT
oheispalveluineen upeissa maalaismaisemissa keskellä
Etelä-Suomea – vain puoli tuntia Tampereelta.
Safarin päätteeksi perinnesaunan löylyt, kuumavesipalju
ja ruokailu rauhallisessa saunarannassamme.
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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auttaa myös
pikkujoulupaniikkiin
KokousNet.fi

helppo käyttää,
kokeile!

l Satoja tila- ja
ohjelmavaihtoehtoja
Tampereen seudulta.
l Tiloja kongresseihin,
kokouksiin, koulutuksiin,
asiakastilaisuuksiin, 		
juhliin.
l Elämyksellisiä 		
ohjelmia ryhmille
kymmeniltä 		
palveluntarjoajilta.
l Kattavat paikka-, tilaja ohjelmaesittelyt, 		
havainnollinen kuvitus.
l Helppokäyttöinen
portaali, monipuoliset
hakutoiminnot.
l Tarjouspyynnöt 		
kätevästi valmiilla 		
lomakkeella suoraan
yrityksiin.

Vauhdita suunnittelua

Syksyn suunnittelukausi on alkanut kesälomien
jälkeen yrityksissä vauhdikkaasti. Kun monta
rautaa on tulessa, on kokousten, virkistyspäivien
ja juhlien järjestäjien aika usein kortilla. Sopiva
pikkujoulupaikkakin pitäisi löytää ja jotain mukavaa ohjelmaa…
Googlettaminen on usein aikaa vievää hakuammuntaa ja ratkaisujen löytyminenkin voi olla
kiven takana. Ideoita ja valmiita ratkaisuja kannattaa etsiä KokousNet.fi-portaalista.

Tehosta työskentelyä

KokousNet.fi esittelee sanoin ja kuvin kattavasti
ja monipuolisesti Tampereen seudun kokous- ja
juhlatiloja sekä elämyksellisiä ohjelmakokonaisuuksia. Portaalista löydät tilat ja puitteet
kaikenkokoisiin ja -tyylisiin pikkujoulujuhliin sekä
ravintolatasoisilla tarjoiluilla että ns. omat eväät
-teemalla.
Virkistyspäiviin ja pikkujouluihin löydät elämyksellistä yhdessä tekemistä. Miltä kuulostaisi
vaikkapa Päällikön Pidot tai muu teemallinen
illanvietto? KlubiKeittiön kokkikurssi, Kauneus- ja
hemmotteluilta naisille tai Pikkujoulu Pyhäjärven
aalloilla? Ohjelmia on kymmeniltä Tampereen
seudun palveluntarjoajilta.

Löydä toimivat ratkaisut

Vaihtoehtoja on satoja, mutta omaan tarkoitukseen soveltuvien tilojen ja ohjelmien etsintää voi
kohdentaa monilla hakukriteereillä. Kun sopivat
vaihtoehdot ovat löytyneet, tarjouspyynnön
lähettäminen suoraan yrityksiin käy kätevästi
portaalin valmiilla lomakkeella.
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.
Hie n o til ais u 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.

Särkänniemi tarjoaa ainutlaatuisia
elämyksiä yrityksille. Se on ympäri vuoden paras paikka ilahduttaa
asiakkaita, yhteistyökumppaneita tai
viettää henkilökunnan virkistyspäivää.
Tapahtumia voi järjestää niin kymmenille kuin tuhansille henkilöille.

Kokous -ja juhlatilat Finlaysonin historiallisella tehdasalueella Tampereen
keskustassa. Kokouksiin ja seminaareihin asianmukaisesti varustettu auditorio
70 hlölle, yritys- ja perhejuhliin juhlatila
Galleria Bertel 60 hlölle. Tilauksesta
myös ruokailut ja opastuskierrokset.
Varaukset: p 0104 209 265,
varaukset@tyovaenmuseo.fi

TAMPEREEN MESSUJA URHEILUKESKUS • Tampere

JUHLATALO RAVINTOLAT
• Tampere

UKK-INSTITUUTTI • Tampere

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

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.

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.

TULLI BUSINESS PARK • Ravintola

• Åkerlundinkatu 11 A-D, 33100 Tampere
• www.fazer.fi/kokoukset-ja-juhlat/
tulli-business-park/
• Tarjoilut: tullibp@amica.fi / 040 357 5507
• Tilavaraukset: aula@aitiopaikka.eu
/ 03 2121 300
Tyylikäs ravintolasali tarjoaa modernit
puitteet lounashetkiin sekä juhlaviin
iltatilaisuuksiin. Tullissa onnistuvat
niin isot kuin pienetkin tapahtumat;
cocktailtilaisuudet jopa 400 hengelle.
Kokous-, lounas- ja juhlatarjoilut
Fazer-kokoukset ravintolastamme.
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• Komediateatterin Juhlatalo, Lapintie 3 a
www.juhlatalonravintolat.fi
• Hovi, Sukkavartaankatu 9
www.hovissatavataan.fi
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.

TULLI BUSINESS PARK • Tampere
• Åkerlundinkatu 11 A-D, 33100 Tampere
• www.tullibusinesspark.fi
• Tilavaraukset: aula@aitiopaikka.eu
/ 040 183 6424
• Tarjoilut: tullibp@amica.fi /
040 357 5507

TYÖVÄENMUSEO WERSTAS
Tampere

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

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

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

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.

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.

TULLIKAMARI = PAKKAHUONE +
KLUBI • Tampere

HOTELLI URKIN PIILOPIRTTI
Pinsiö

Tullikamari on Tampereen sydämessä
sijaitseva monipuolinen tapahtumapaikka, joka koostuu Pakkahuoneesta ja
Klubista. Tullikamari toimii tarvittaessa
vuoden jokaisena päivänä, ja siellä on
mahdollista järjestää lähes tilaisuus kuin
tilaisuus: konsertit, yritysjuhlat, seminaarit, messut, näyttelyt sekä teatteri- ja
tanssiesitykset ja yksityistilaisuudet.

Tämän eteen työskentelemme:
• Kokoukset: Innovatiivinen ympäristö
luovuudelle.
• Asiakastilaisuudet: Edistää kaupan
syntymistä.
• TYHY-päivät: Mieleenpainuva
tapahtuma, yhteishengen kohottaminen,
virkistys ja kukaan ei sairastu.

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

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

TAMPEREEN PURSISEURA
• Tampere

JUHLATALO WILLA PINTELE •
Pälkäne

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

• Kaitamontie 295, 36660 Laitikkala
• p. 040 704 3646
• info@willapintele.fi
• www.willapintele.fi

Juhlat satamassa.
Tampereen Pursiseuran juhlasali
on vuokrattavissa erilaisiin tilaisuuksiin ja juhliin vuoden ympäri. Salista
aukeavat kauniit maisemat suoraan
Näsijärvelle. Sali 100 henkilöä,
suurtalouskeittiö, astiasto.

Willa Pintele soveltuu mainiosti asiakastilaisuuksiin, koulutuksiin ja palavereihin.
Kokoukset sujuvat päärakennuksessamme ja iltaa on mukava istua saunakylämme lämpöisissä löylyissä järven rannalla.
Pitopalvelumme herkut hellivät makuhermojasi ja omat alkoholijuomat ovat
sallittuja. Ota yhteyttä - rakennetaan
yhdessä yrityksenne paras tapahtuma!
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Teatteri STATE • Tampere

• Hämeenkatu 30, Tampere
• www.teatteristate.com
• p. 0291 700008
• asiakaspalvelu@teatteristate.com
Teatteri State toimii vuonna 1929 rakennetussa Tuulensuun talossa Hämeen
kadulla. Tila on historiallinen, arvokas ja
erilainen elämys keskellä kaupunkia.
Tilojen käyttömahdollisuudet ovat jous
tavat. Voimme tarjoilla istuvan illallisen
400 hlölle ja cocktailtilaisuuden jopa 
600 hlölle. Tiloissamme järjestät erilaiset
yritys-, kokous-, juhlatilaisuudet ja kongressit vaivattomasti ja tyylikkäästi.
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• P. 0400 425 442 • Rantatie 27, 33250 Tampere
• P. 0400 425 442 • Rantatie 27, 33250 Tampere

PISPARANTA

www.pispa.fi

• P. 0400 425 442 • Rantatie 27, 33250 Tampere

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
Hie n o til ais u u s
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Tilat ja ohjelmat Tampereen seudulta
www.kokousnet.fi

Koulutukset, kokoukset sekä
työhyvinvointipäivät VERKARANNASSA
Tampereen sydämessä, Tammerkosken äärellä.
Taitokeskuksesta tilattavissa käsityöaiheinen
paja työhyvinvointipäivään sekä tilat kokousja koulutustilaisuuksiin.
Alakerran näyttelyt ja myymälä tarjoavat
silmäniloa tauoille. Lounaskahvila Café Koski
palvelee vieraitamme.
Käsi- ja taideteollisuuskeskus VERKARANTA
Vuolteentori 2, 33100 Tampere
03 225 1419, www.taitopirkanmaa.fi
verkaranta@taitopirkanmaa.fi
facebook.com/Verkaranta
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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

- RAVINTOLA HERTTA -

VIETÄ PIKKUJOULUT KESKELLÄ ELÄMÄÄ
Tervetuloa juhlimaan Tampereen Sokos Hotelleihin

CHICAGO CABARE SHOW
SHOW & BUFFET
Original Sokos Hotel Ilveksessä pe 27.11.
Hinta alk. 49 € / hlö.

MANSE-ROCK PIKKUJOULUILTA
BAND & BUFFET
Original Sokos Hotel Ilveksessä pe 13.11. ja la 14.11.
Hinta alk. 49 € / hlö.

I LVES BAR & N I G H T P R O U D LY P R E SE N T S
RAVINTOLA TAMMERIN

PIKKUJOULUBRUNSSI
PE 9.10. JVG 12 €
PE 15. - LA 16.10. LOST IN MUSIC
PE 13.11. PARASTA ENNEN! MATTI AIRAKSINEN
& DISKO2000, DJ ORION 12 €
5.12. ILVEKSEN ILOINEN ITSENÄISYYS:
ANSSI KELA, SANNI JA VIRVE ROSTI

Tammerin hienostunut pikkujoulubrunssi tarjoillaan lauantaisin
marras- ja joulukuussa.

Hinta 29 €

TIEDUSTELUT JA VARAUKSET:

Tampereen Sokos Hotelllien Myyntipalvelu ma-pe 9-16 puh. 020 1234 630, sales.tampere@sokoshotels.fi
Puhelun hinta: lankapuhelimesta 0,0828 €/puh. + 0,07 €/min., matkapuhelimesta 0,0828 €/puh. + 0,17 €/min.

parastatampereella.fi > sokoshotels.fi >

