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l ohjelmaa yritysvieraille
l kokoukset
l henkilöstön virkistyspäivät
l kongressit
l yrityksen vuosijuhlat
l asiakastilaisuudet

dsfEMIL

TAMPEREELLA ON AINA
MUKAVA TAVATA
Juhlat Tampereen Scandic-hotelleissa
alkaen 31 € / hlö.
Järjestä seuraava juhlasi, julkistamistilaisuus tai juhla-ateria meillä.
Tampereen Scandic-hotelleissa löytyy juhlatilat jopa 1000 hlölle.
Varaa yhdellä soitolla 03-2441 2210 tai sales.tampere@scandichotels.com

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

scandichotels.fi

Tampereen Messut -konserni

Kaikki tarvittava tilasta tapahtumaan

helppo käyttää,
kokeile!
KokousNet.fi
KokousNet.fi on Tampereen
kongressimarkkinointiyksikön
Tampere Convention Bureaun
hallinnoima portaali, joka
auttaa kokousten, juhlien ja
erilaisten tilaisuuksien järjestäjiä löytämään tarpeitaan
vastaavat tilat ja ohjelmat
Tampereen seudun laajasta
tarjonnasta.
 SATOJA tila- ja ohjelma
vaihtoehtoja Tampereen
seudulta.
 TILOJA kongresseihin,
kokouksiin, koulutuksiin,
asiakastilaisuuksiin, juhliin.
 ELÄMYKSELLISIÄ
ohjelmia ryhmille kymmeniltä palveluntarjoajilta.
 KATTAVAT paikka-, tilaja ohjelmaesittelyt,
havainnollinen kuvitus.
 HELPPOKÄYTTÖINEN
portaali, monipuoliset
hakutoiminnot.

Professional Congress Organizer

 TARJOUSPYYNNÖT
kätevästi valmiilla lomakkeella suoraan yrityksiin.

Tyky-päivään on Tampereen
seudulla loputtomasti vaihtoehtoja!
Tampere on Suomen ykköspaikka kun
kysytään suomalaisilta. Tutkimukset ovat
osoittaneet tämän nyt niin monesti viime
vuosina, että asiasta on jo lähes kiusallista puhua tamperelaisittain. Puhumisen
sijaan nauttikaamme siis menestyksestä
hyödyntämällä omaa erinomaisuuttamme!
Hieno tilaisuus -lehtinen esittelee tiiviissä
paketissa loistavia mahdollisuuksia palkita
ja hemmotella henkilökuntaa Tampereen
seudulla.
Tampereen seudun vetovoima johtuu
selvitystemme mukaan monipuolisuudesta. Talvi tai kesä, luonto tai kaupunki,
matkailija tai asukas, päivä tai viikko, nuori
tai seniori, yksin, perheen tai työkavereiden
kanssa; ovatpa mieltymyksesi mitkä tahansa, Tampereen seudulla on loputon tarjonta aktiviteetteja ja paikkoja viihtymiselle.
Hienoja ja toiminnallisia puitteita kokouksille ja seminaareille on mahdollista
löytää ympäri maakuntaa. Teatteripääkaupunki, valtava hotellikapasiteetti, järvenrantamökkien ja -keskusten paljous,

pohjoismaiden parhaat kongressipuitteet,
messukompleksi ja laskettelukeskukset
ovat osa niistä mahdollistajista, joiden
vuoksi Tampere ja Pirkanmaa tarjoavat
lyömättömän yhdistelmän yrityksellesi ja
henkilökunnallesi.
Kevään koittaessa osin sateisen ja osin
kylmän talven jälkeen on erinomainen
mahdollisuus virkistää yrityksen tärkein
voimavara kovaan iskuun loppuvuodeksi.
Omaa toimintaa on hedelmällistä tarkastella aika ajoin uudessa ympäristössä ja
hioa uusia suunnitelmia. Tutustu siis rohkeasti seutumme laajaan ja laadukkaaseen
tarjontaan ja tee kannattava sijoitus organisaatioosi!

NÄE, KOE,
SYÖ, NUKU,
SHOPPAILE

www.visittampere.fi

Hieno tilaisuus • Tampereen kauppakamarilehden ilmoitusliite • Julkaisija Tampereen kauppakamari
• Taitto Hybridiviestintä Effet • Painopaikka PunaMusta, Tampere
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RANTAWIRKKULAN
EDUSTUSSAUNA • Kangasala

SÄRKÄNNIEMI
• Tampere

TYÖVÄENMUSEO WERSTAS
Tampere

TUULENSILLAN TALLI • Ylöjärvi

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

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

KUOHUNSALI • Kangasala

JUHLATALO RAVINTOLAT
• Tampere

LINKOSUON JUHLAPALVELUT
Tampere

TULLIKAMARI = PAKKAHUONE +
KLUBI • Tampere

TAMPERE-TALO

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 TYKYpäiviä.

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.

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 lähes
tilaisuus kuin tilaisuus; meillä onnistuvat
niin konsertit, yritysjuhlat, seminaarit,
messut sekä teatteri- ja tanssiesitykset
kuin yksityistilaisuudetkin. Tullikamari
– ovi auki elämyksiin, päivin ja öin!

Uudistuva Tampere-talo tarjoaa kulttuuria sekä kokous- ja juhlapalveluita
kaikenkokoisille ryhmille. Uudet upeat
monitoimitilat avautuvat toukokuussa
2016.
Avulias ja ammattitaitoinen henkilökunta on täällä sinua varten!

VEHKANIEMEN LOMAJA JUHLATILA • Pohjaslahti

MUSEOKESKUS VAPRIIKKI
Tampere

TULLI BUSINESS PARK
• Ravintola

Elämyksellistä majoitusta ja uniikkeja
juhlatiloja vuosisataisessa, kulttuurihistoriallisesti arvokkaassa talonpoikaismiljöössä, keskellä kauneinta
maalaismaisemaa. Joustavasti muunneltavia juhlatiloja 50, 60, 90, 130 ja
350 neliötä. Vuodepaikkoja 33.
• Monipuolisia tapahtumia. Latotanssit.
Aurinkoinen kahvilaterassi. Vintagetalli.

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

Uusittu 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.

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

• Kirkkojärventie 4, 36200 Kangasala
• p. 0400 515 611 tai (03) 3640 501
• paula.liinamaa
@kangasalanuimahalli.ﬁ
• www.kangasalanuimahalli.ﬁ

• Salmentakasentie 308,
42850 Pohjaslahti (Mänttä-Vilppula)
• p 050 5206451 / AV
• www.vehkaniemi.ﬁ

NORLANDIA TAMPERE HOTEL
• Tampere
• Biokatu 14 (Finnmedi 6-7),
33520 Tampere
• p. 050-3844400
• sales@norlandiacare.ﬁ
• www.norlandiacare.ﬁ

Hotelli-, ravintola- ja kokouspalveluja.
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• Särkänniemi, 33230 Tampere
• p. 0207 130 212
• www.sarkanniemi.ﬁ

• Komediateatterin Juhlatalo, Lapintie 3 a
www.juhlatalonravintolat.ﬁ
• Hovi, Sukkavartaankatu 9
www.hovissatavataan.ﬁ

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

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

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

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

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

AHLMANIN KOULUN SÄÄTIÖ
• Oriveden Opisto
• Koulutie 5, 35300 Orivesi
• vaihde 03 3399 2500
• orivedenopisto@ahlman.ﬁ
• www.ahlman.ﬁ

FENIX OHJELMAPALVELUT OY
• p. 044 5919 799 / 040 5261 261
• info@fenixohjelmapalvelut.ﬁ
• www.fenixohjelmapalvelut.ﬁ

Laadukkaita ja hyväntuulisia tapahtumia
vuodesta 1996! Kunto- ja luontoliikuntaa, kaupunkiseikkailuja, kuntotestauksia, viihteellisiä iltaohjelmia, luentoja.
Autamme tapahtumanne järjestelyissä
ammattitaidolla ja Suurella Sydämellä,
oli kyseessä sitten ulkoilua kokouksen
lomaan, tyky-päivä, pikkujoulut tai koko
yrityksen kesäpäivät!

• Yliopistonkatu 55, 33100 Tampere
• p. 03 243 4111
• www.tampere-talo.ﬁ

Kokoukset ja tilaisuudet kartanomiljöössä

• Åkerlundinkatu 11 A-D, 33100 Tampere
• www.kokouksetjajuhlat.ﬁ
• tullibp@amica.ﬁ
• p. 040 357 5507

KoKo

päivän KoKouspaKetti alKaen 36€/ hlö
Sisältää: Aamukahvin ja suolaisen tarjottavan
Lounaan noutopöydästä ~ Iltapäiväkahvin ja makean tarjottavan

Tilat ja ohjelmat Tampereen seudulta
www.kokousnet.ﬁ
Vaihmalantie 144, lempäälä | 020 766 1810 | VaihmalanhoVi.fi

TAMPEREEN MESSUJA URHEILUKESKUS • 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.

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

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

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

Tas
turvall okkaita
isia
jo vuod safareita
esta 19
99.
H i en o t i la i su u s
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KOKOUKSET, TYHYPÄIVÄT,
ASIAKAS- JA
VIP-TILAISUUDET,
PERHEJUHLAT

Näköalapaikka
Manseen ja
maailmalle

M

PE

KAIKKI SAMASSA PAIKASSA: viilennetyt kokoustilat,
HOTELLI, tilausravintola, kota/laavu, savusauna rannalla,
upea luonto, ohjelmapalvelut, urheilukenttä,
innovatiivinen ympäristö

Sasintie 400, 39150 Pinsiö
0400 437 340
www.urkinpiilopirtti.fi

SUURTEN T ARINOIDEN
NÄ YT TÄMÖ

LA

ONTO- JA
LIIKUNTA-, LU TEJA,
AS
KULTTUURIR
LE
A ASIAKKAIL
JÄÄNVEISTO
TÖLLE
JA HENKILÖS

REE

L

OMALEIMAINEN
PUTIIKKIHOTELLI

S-ryhmän yksilölliset ja kiehtovat hotellit Tampereella
tarjoavat kaiken toivomasi sekä juhliin että kokouksiin.

Valtatie 30 täyttää kokoustoiveesi!
Uudistetusta Valtatie 30:stä löydät modernit ja viihtyisät tilat niin muutaman hengen kokouksiin kuin suuriin, jopa
satojen henkilöiden tilaisuuksiin. Käytössä on 20 erikokoista neuvottelutilaa, saunatilat sekä yli 200 henkilön auditorio.

Tiedustelut ja varaukset:
Tampereen myyntipalvelu ma-pe 9-16 puh. 020 1234 630
(Puhelun hinta: 8,35 snt/puhelu + 16,69 snt/min)
sales.tampere@sokoshotels.fi, sales.tampere@radissonblu.com

Laadukkaat ja monipuoliset kokoustarjoilut saat ravintolastamme.
Valtatie 30 sijaitsee Tampereen keskustan läheisyydessä hyvien kulkuyhteyksien varrella. Tervetuloa!

Fazer Valtatie 30
Hatanpään valtatie 30, 33100 Tampere
puh. 044 710 9464, valtatie30@ fazer.fi
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Seuraava
Hieno tilaisuus
ilmestyy 14. syyskuuta.

VARAA PAIKKASI
22. elokuuta
mennessä!

TAMPEREEN KAUPPAKAMARILEHDEN teemaliite Hieno tilaisuus markkinoi kokousten, juhlien ja asiakastilaisuuksien tiloja ja palveluita.
LIITE TAVOITTAA 16.700 kappaleen levikillään
kattavasti Pirkanmaalla toimivat yritykset,
jotka järjestävät vuosittain satoja erilaisia kokouksia, koulutus-, juhla-, vuosipäivä- tai esittelytilaisuuksia.
OHJELMANTUOTTAJA JA TILAN VUOKRAAJA,
kerro mahdollisuuksistasi palvella niin pientä
kuin suurtakin tilaisuutta. Kerro, miten koulutuspäivästä, myyntikokouksesta, asiakasjuhlasta tai virkistyspäivästä syntyy kaikilla tavoin
hieno tilaisuus.

KYSY LISÄÄ!
Myyntipäällikkö Timo Lepistö,
puhelin 044 534 9878,
timo.lepisto@tampereenkauppakamarilehti.fi

