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l ohjelmaa yritysvieraille
l kokoukset
l henkilöstön virkistyspäivät
l kongressit
l yrityksen vuosijuhlat
l asiakastilaisuudet
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– Sinua varten.

puh. 0300 472 223
(0,34 € / min + pvm / mpm • ma–pe klo 8–18)

Järjestä kokous, johon
on helppo osallistua
Tervetuloa valmiiseen pöytään

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

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

KITCHEN & BAR
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Hieno tilaisuus • Tampereen kauppakamarilehden ilmoitusliite • Julkaisija Tampereen kauppakamari
• Taitto Hybridiviestintä Effet • Painopaikka PunaMusta, Tampere

Viihtymään sujuvasti!
Vierailin huhtikuussa seminaarissa Krako
vassa, Puolassa. Bussin ikkunasta avautuva
keväinen kaupunki näytti houkuttelevalta,
kun köröttelimme lentokentän, hotellin ja
kongressikeskuksen väliä ruuhkissa.
Lähtöpäivänä italialaisen kollegan kans
sa totesimme, että ennen matkaa vaihde
tut zlotyt jäivät lompakkoon, koska kaikki
ostosaika käytettiin kuljetuksiin.
Näin ei Tampereella pääse käymään. Kes
kimääräinen liikenneruuhka kestää 8 mi
nuuttia, kun esimerkiksi Tukholmassa se
kestää 48 minuuttia. Kompakti koko, kes
keinen sijainti ja hyvät kulkuyhteydet ovat
tärkeimpiä valttejamme kansainvälisessä
kokous- ja kongressimarkkinoinnissa: Tam
pereella voi oikeasti kävellä kokouspaikasta
ravintolaan ja hotellille.
Tampereella yöpyvistä matkailijoista 44
prosenttia tulee kaupunkiin työmatkalle,
loput ovat vapaa-ajanmatkailijoita. Vii
me vuonna majoitusluku kasvoi uuteen
ennätykseen yli miljoonaan yöpymiseen.
Kun keskimääräinen kongressivieras jättää

kaupunkiin noin 130 euroa päivässä, pel
kästään Tampere-talon kokouskävijöiden
välittömät tulovaikutukset ovat 14,5 mil
joonan euron luokkaa vuosittain. Välillisesti
matkailusta hyötyvät myös yritykset, joilta
kokousmatkailuyritykset ostavat tuotteita
ja palveluita.
Satsaamme kongressien ja kokousten
houkutteluun vahvasti myös tulevaisuudes
sa: Tredean alaisuuteen perustettavassa
Visit Tampere Oy:ssä Visit Tampere -mat
kailuneuvonta ja -markkinointi, Tampere
Convention Bureau ja kaupungin Tapahtu
matoimisto yhdistävät voimansa ja Tam
peretta tehdään entistä tunnetummaksi
myös kokous- ja kongressijärjestäjille.
On tärkeää ja hienoa, että meillä
on innostavia ympäristöjä, palve
luita ja ohjelmaa kaikille vierail
lemme – kaiken lisäksi: saatavilla
helposti.
Karoliina Lehtonen
Markkinointipäällikkö
Visit Tampere

Löydä
Tampereen ja
Pirkanmaan
mahdollisuudet
tapahtumillesi!
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Tampereen Kylpylä on tilaisuuden järjestäjän unelmakohde aivan keskustan tuntumassa, Lapinniemen
upeassa miljöössä. Kokouskeskuksemme tilat taipuvat 10 hlön ryhmätyötilasta 150 hlön auditorioon. Tilaa
herkulliset taukotarjoilut ja varaa illaksi pöytä ravintola Arthurista tai Classic Pizzasta. Hauska illallinen
syntyy myös Klubikeittiössä tiimityöllä ja keittiömestarin johdolla. Hemmotteluhoidot ja kylpylän poreet
takaavat rentoutumisen päivän päätteeksi. Suunnitellaan yhdessä toiveidenne mukainen tilaisuus!
Holiday Club Tamperee Kylpylä
Lapinniemenranta 12, 33180 Tampere
holidayclub.fi
Pidätämme oikeuden muutoksiin. Puheluiden hinnat 030-numeroihin: lankapuh. 0,0828 €/puh. + 0,07 €/min. Matkapuh. 0,0828 €/puh. + 0,17 €/min.
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RANTAWIRKKULAN
EDUSTUSSAUNA • Kangasala

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

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

UKK-INSTITUUTTI • Tampere

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

JUHLATALON RAVINTOLAT
Tampere

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

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.

• Biokatu 14 (Finnmedi 6-7),
33520 Tampere
• p. 050 384 4400
• sales@norlandiacare.fi
• www.norlandiacare.fi

SÄRKÄNNIEMI
Tampere

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

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

TAMPERE-TALO • Tampere

• Yliopistonkatu 55, 33100 Tampere
• www.tampere-talo.fi
Uudistuva Tampere-talo tarjoaa kult
tuuria sekä kokous- ja juhlapalveluita
kaikenkokoisille ryhmille.

Kokoukset ja koulutukset onnistuvat
UKK-instituutin moneen muuntu
vissa tiloissa. Ravintola toimii tilojen
välittömässä yhteydessä ja ympärillä
kukoistaa vihreä luonto. Matkaa
Tampereen keskustasta vain muuta
ma kilometri. Satapaikkaisen audi
torion lisäksi tarjolla on kuusi nyky
aikaisesti varusteltua, 8–40 hengen
kokoustilaa.

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

LINKOSUON JUHLAPALVELUT
Tampere

TAMPEREEN PURSISEURA
Tampere

AMAZING TAMPERE
Tampere

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

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

Amazing Tampere järjestää ryhmällesi
asiakaskohtaisesti räätälöidyn, oman
tablettisovelluksemme avulla toteutetta
van seikkailun – oli toiveissa sitten liikun
taa, kulttuuria tai oppia jotain ihan uutta.
Sopii hyvin mm. TYKY-päivän tai kokouk
sen oheen, ja on kestoltaan muutamasta
tunnista koko päivään.

MUSEOKESKUS VAPRIIKKI
Tampere

TYÖVÄENMUSEO WERSTAS
Tampere

TULLIKAMARI = PAKKAHUONE +
KLUBI • Tampere

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

Kokous -ja juhlatilat Finlaysonin historiallisella tehdasalueella Tampereen
keskustassa. Kokouksiin ja seminaarei
hin 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

Tullikamari on Tampereen sydämessä
sijaitseva monipuolinen tapahtuma
paikka, joka koostuu Pakkahuoneesta
(kap. 1200) ja Klubista (kap. 450). Tulli
kamarilla 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!

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

• Museoravintola Valssi
• Alaverstaanraitti 5, 33100 Tampere
• p. (03) 5656 5307
• myynti.museot@tampere.fi
• www.tampere.fi/vapriikki
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• 040 513 2323
• toimisto@taps.fi
http://taps.fi/pursiseura/
juhlatilavuokraus/

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

Upouusien tilojen valmistuttua kesällä
on valittavanasi 16 erilaista kokousti
laa monenlaisiin tapahtumiin. Avulias
ja ammattitaitoinen henkilökuntamme
on apunasi ennakkoon sekä tapahtu
man aikana. Tervetuloa taloon!

• p. 0400 734 174
• heikki.narvanen@eranelo.fi
• www.amazingtampere.fi

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

VEHKANIEMEN LOMAJA JUHLATILA • Pohjaslahti

• Salmentakasentie 308,
42850 Pohjaslahti (Mänttä-Vilppula)
• p 050 520 6451 / AV
• www.vehkaniemi.fi
•Fb: Vehkaniemen Loma- ja juhlatila
Elämyksellistä majoitusta ja uniikkeja
juhlatiloja vuosisataisessa, kulttuuri
historiallisesti arvokkaassa talonpoi
kaismiljöössä. Joustavasti muunneltavia
juhlatiloja 50–350 m2. Vuodepaikkoja
33. Kesäisin näyttelyitä ja tapahtumia.
Kesäterassi 50 hlölle. Kahvilassa A-oi
keudet. Tilauksesta auki ympäri vuoden.

TULLI BUSINESS PARK • Tampere

Elvis Christmas by
Aron & Cool Company

3.12.
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Tamperetalossa!
2.painos

• 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 rautatie
aseman läheisyydessä. Kattokerrok
semme upea saunatila luo hienot
puitteet iltatilaisuuksille. Kokousjär
jestelyissä auttaa aulan henkilökunta
ja tasokkaat kokoustarjoilut voit tilata
Fazer kokoukset -palvelusta.

Esitykset 30.11. - 17.12.

Burle
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19.11
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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.

Tšaikovski:
Pähkinänsärkijä

18. - 20.11.

Tampere-talon lipunmyynti
0600 94500 (1,98 €/min+pvm)
Hämeenkatu 14 B
010 346 2000

www.tampere-talo.ﬁ/
pikkujoulut
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Kokoukset, juhlat & tilaisuudet
kartanomiljöössä

Koko päivän kokouspaketti alkaen 39€/hlö
Sisältää aamukahvin ja suolaisen tarjottavan, lounaan noutopöydästä,
iltapäiväkahvin ja makean tarjottavan, kokoustilan- ja välineet.

Vaihmalantie 144, lempäälä | 020 766 1810 |

VaihmalanhoVi . fi

dsfEMIL

TAMPEREELLA ON AINA
MUKAVA TAVATA

Löydä
Tampereen ja
Pirkanmaan
mahdollisuudet
tapahtumillesi!

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

scandichotels.fi

Kokoukset ja juhlat Tampereella

Valtatie 30 ja Tulli Business Park
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
6
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Ravintola Tulli Business Park
Åkerlundinkatu 11 A
33100 Tampere
puh. 040 357 5507
www.kokouksetjajuhlat.fi
tullibp@amica.fi
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S-ryhmän yksilölliset ja kiehtovat hotellit Tampereella
tarjoavat kaiken toivomasi sekä juhliin että kokouksiin.
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

kokoustampereella.fi sokoshotels.fi radissonblu.fi
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