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Kokouspakettihinnasto

Upeasti uudistunut Taitotalo on loistava paikka järjestää onnistunut seminaari, 
koulutus, kokous tai minimessut. Taitotalon keittiön herkulliset à la carte -annokset 
sekä raikkaat kokoustarjoilut syntyvät ammattitaitoisen keittiötiimin huolella val-

mistamana. Täyden palvelun tapahtumatalo Taitotalo tarjoaa vierailleen sekä 
kulinaarisia että esteettisiä elämyksiä. Lämpimästi tervetuloa Taitotaloon!

Kokopäiväpaketti 

Variantti 
45,50 € / hlö

• Aamiainen Lämpiössä seisovasta pöydästä
• Kahvia tai teetä tarjolla Lämpiössä koko 

tilaisuuden ajan • Lounas ravintola Variantissa 
buffet-pöydästä • Iltapäiväkahvitori Lämpiössä 
sisältäen kahvia, teetä, pieniä makeita leivon-

naisia, dippivihanneksia ja hedelmiä

Kokopäiväpaketti

Talentti 1
60,00 € / hlö

• Aamiainen Lämpiössä seisovasta pöydästä
• Kahvia tai teetä tarjolla Lämpiössä koko 

tilaisuuden ajan • Kolmen ruokalajin lounas 
ravintola Talentissa pöytiin tarjoiltuna sekä 
kahvi tai tee Lämpiössä lounaan päätteeksi

• Iltapäiväkahvitori Lämpiössä sisältäen 
kahvia, teetä, pieniä makeita leivonnaisia, 

dippivihanneksia ja hedelmiä

Lounaskokous 

Harmonia
40,00 € / hlö

• Kolmen ruokalajin lounas 
pöytiin tarjoiltuna • Kahvia tai teetä 

• Kokoustila neljäksi tunniksi

Puolen päivän kokouspaketit maksavat Talentti 1: 51,00 € / hlö, Talentti 2: 46,50 € / hlö ja Variantti: 36,00 € / hlö.



Tilavuokrahinnasto 2017

Ryhmätyötiloista perimme 120 € / päivä / tila. Hinnat sisältävät tilojen osalta 24 % ja tarjoilujen osalta 14 % arvon-
lisäveroa. Pidätämme oikeuden hinnanmuutoksiin. Auditoriotilaisuuksissa tilaajalla on oikeus perua tilaisuus kuluitta 
30 vrk ennen tilaisuutta. Auditoriotilaisuuden peruuntuessa alle 30 vrk ennen tilaisuutta, perimme vahvistetuista vara-
uksista peruutusmaksua 650 € / tilaisuus. Muissa seminaaritiloissa tilaajalla on oikeus peruuttaa tilaisuudet kuluitta 7 vrk 
ennen tilaisuutta. Tilaisuuden peruuntuessa lähempänä tilaisuutta perimme tilaisuudesta tilavuokrahinnaston mukai-

sen tilavuokran. Tilaisuuden peruuntuessa toteutuspäivänä perimme tilaisuudesta varauksen mukaiset 
tila- ja tarjoilukulut. Pidätämme oikeuden muuttaa peruutusehtoja tilaisuuskohtaisesti.

Strategia ja Visio
20 henkilölle

• Koko päivä 340 € • Puoli päivää 180 €

Strategiat ja Visiot
50 henkilölle

• Koko päivä 650 € • Puoli päivää 340 €

IDEA ja luokka 305
24 henkilölle

• Koko päivä 340 € • Puoli päivää 180 €

Harmonia ja Arvot
6-14 henkilölle

• Koko päivä 300 € • Puoli päivää 160 €

Auditorio Fakta
150 henkilölle

• Koko päivä 1150 € • Puoli päivää 590 €

ATK-luokat
16 tai 20 konetta ja kouluttajan kone 

• Koko päivä 550 € • Puoli päivää 280 €
Atk-luokkien ohjelma-asennuksista 
veloitamme tarjouksessa ilmenevän 

hinnan tarpeidenne mukaisesti.

Kokouspakettihintoihin sisältyy:
• Tilavuokra pääkokoustilasta

• Normaalit av-laitteet, piirtoheitin, tv/video, fläppi-
taulu, valkokangas ja videotykki tai LCD- näyttö
• Auditoriossa äänentoisto, kahden videotykin 

järjestelmä, tietokone ja lukukamera
• Kiinteä ja langaton internetyhteys

• Kokoushenkilöstön palvelut ja tekninen tuki
• Kokousjuomana jäävesi

• Pysäköinti, paikkoja on rajoitetusti
Kokouspakettihinnat ovat voimassa yli 6 henkilön 
ryhmillä. Laskutusperusteemme on 5 arkipäivää 

ennen tilaisuutta vahvistettu henkilömäärä.

Kokoustarjoiluhinnasto:
• Aamiainen Lämpiössä 13,50 € / hlö

• Iltapäiväkahvitori Lämpiössä sisältäen 
kahvia, teetä, pieniä makeita leivonnaisia, 
dippivihanneksia ja hedelmiä 10,50 € / hlö

• Kahvi tai tee ja suolainen tai makea 
kahvileipä kokoustilassa 10,50 € / hlö

• Kokonaiset hedelmät 2 eri lajia 4,00 € / hlö tai 
hedelmälajitelma paloiteltuna 5,50 € / hlö
• Virvokkeet kokoustilassa 3,50 € / pullo

• Tuoremehu 4,00 € / annos
• Smoothie 4,00 € / annos



Ota yhteyttä!
Kartoitamme tarpeenne ja esit-

telemme tilamme, tuotteemme ja 
palvelumme Teille sopivana aikana. 

Taitotalon kongressikeskus
Valimotie 8, 00380 Helsinki

Myyntipalvelu 
Puhelin 020 746 1352

Sähköposti myynti@ami.fi
taitotalo.com

Myyntipalvelumme palvelee 
arkisin klo 8.30-16.00.

Palveluksessanne, olemme täällä!
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Pysäköintipaikkoja on rajoitettu määrä, 
suosittelemme käyttämään julkista liikennettä.

 Pysäköinti
Taitotalon kongressikeskuksella on pysäköintipaikkoja 
Valimotien pysäköintihallissa ja ulkopaikoitusalueella. 
Pysäköintihalliin ja ulkopaikoitusalueelle tarvittavan 
sisäänajokoodin saa myyntipalvelustamme. Maksut-
tomia paikkoja on rajoitettu määrä.

 Lisäpysäköintimahdollisuus
Jos kongressikeskuksen maksuttomat paikat ovat täynnä, 
voitte tarvittaessa käyttää Valimotie 10 pihassa olevia 
pysäköintipaikkoja, joita hallinnoi Autoparkki Oy. 
Pysäköintimaksu on 1,50 € / h, maksimissaan 9 € / vrk.
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