TILAVUOKRAHINNASTO 2021
STRATEGIA ja VISIO
20 henkilölle
koko päivä
350 €
puoli päivää
185 €

STRATEGIAT, VISIOT JA INNOVAATIOTILA PAJA
50 henkilölle
koko päivä
660 €
puoli päivää
350 €

IDEA, FIKTIO JA AREENA
24 henkilölle
koko päivä
350 €
puoli päivää
185 €

HARMONIA, ARVOT, LABRA JA LAZY
6 - 14 henkilölle
koko päivä
310 €
puoli päivää
165 €

AUDITORIO FAKTA- 150 henkilölle
koko päivä
1150 €
puoli päivää
590 €
ATK-LUOKAT
16 tai 20 konetta ja kouluttajan kone
koko päivä
560 €
puoli päivää
285 €

Atk-luokkien ohjelma-asennuksista veloitamme
tarjouksessa ilmenevän hinnan tarpeidenne mukaisesti.

Kokouspakettihintoihin sisältyy:
▪
tilavuokra pääkokoustilasta
▪
normaalit av-laitteet, äänentoisto auditoriossa, piirtoheitin, tv/video, fläppi, valkokangas ja videotykki
▪
auditoriossa kahden videotykin järjestelmä, tietokone ja lukukamera
▪
kiinteä ja langaton internetyhteys
▪
kokoushenkilöstön palvelut ja tekninen tuki
▪
kokousjuomana jäävesi
▪
pysäköinti, paikkoja on rajoitetusti
Kokoustarjoiluhinnasto:
▪
aamiainen Lämpiössä 13,50 € /henkilö
▪
iltapäiväkahvitori Lämpiössä sisältäen kahvia, teetä, pieniä makeita leivonnaisia ja hedelmiä 10,50 € / henkilö
▪
kahvi/tee ja suolainen tai makea kahvileipä kokoustilassa 10,50 € /henkilö
▪
kokonaiset hedelmät 2 eri lajia 4,00€ / henkilö tai hedelmälajitelma paloiteltuna 5,50 € / henkilö
▪
virvokkeet kokoustilassa 3,50 € / pullo
▪
smoothie 4,00 € / annos
▪
tietokone asennuksineen 120 € / tilaisuus. Auditorio Faktassa tietokone sisältyy tilavuokraan.
▪
ryhmätyötiloista perimme 120 € / tila / päivä
Hinnat sisältävät tilojen osalta 24 % ja tarjoilujen osalta 14 % arvonlisäveroa. Pidätämme oikeuden hinnanmuutoksiin.
Auditoriotilaisuuksissa tilaajalla on oikeus perua tilaisuus kuluitta 30 vrk ennen tilaisuutta. Auditoriotilaisuuden
peruuntuessa alle 30 vrk ennen tilaisuutta, perimme vahvistetuista varauksista peruutusmaksua 650 € / tilaisuus. Muissa
seminaaritiloissa tilaajalla on oikeus peruuttaa tilaisuudet kuluitta 7 vrk ennen tilaisuutta.
Tilaisuuden peruuntuessa lähempänä tilaisuutta perimme tilaisuudesta tilavuokrahinnaston mukaisen tilavuokran.
Tilaisuuden peruuntuessa toteutuspäivänä perimme tilaisuudesta varauksen mukaiset tila- ja tarjoilukulut. Pidätämme
oikeuden muuttaa peruutusehtoja tilaisuuskohtaisesti.
Myyntipalvelumme on avoinna arkisin 8.00 -15.30 puhelin 020 7461 352, sähköpostiosoite myynti@taitotalo.fi.
Tarjouspyynnöt myös sähköisesti osoitteesta https://www.taitotalo.com/fi/myyntipalvelu/
Valimotie 8, 00380 Helsinki

