
Taitotalo Kongressikeskus
KOKOUSPAKETTIHINNASTO 2022

KOKOPÄIVÄPAKETTI 
TALENTTI 1. 

65 € / henkilö

• 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 ja hedelmiä

Kokouspakettihintoihin sisältyy:
 • tilavuokra pääkokoustilasta
 • normaalit av-laitteet: valkokangas ja videotykki tai  

LCD-näyttö, fläppitaulu ja tussit 
 • 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. 

Videoneuvotteluyhteydet tilauksesta.

Tietokone asennuksineen 120 € / tilaisuus. Auditorio Faktassa 
tietokone sisältyy hintoihin. 

Ryhmätyötiloista perimme 120 euroa / päivä/ tila. 

Laskutusperusteemme on 5 arkipäivää ennen tilaisuutta vah-
vistettu henkilömäärä. Pidätämme oikeuden hinnanmuutoksiin. 
Hinnat sisältävät arvonlisäveroa tilojen osalta 24 % ja tarjoilujen 
osalta 14 %.

Auditoriotilaisuuksissa tilaajalla on oikeus perua tilaisuus 
kuluitta 30 vrk ennen tilaisuutta. Auditoriotilaisuuden peruun-
tuessa alle 30 vrk ennen tilaisuutta, perimme vahvistetuista 
varauksista peruutusmaksua 650 € / tilaisuus. Muissa semi-
naaritiloissa 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 tilaisuuskoh-
taisesti.

Myyntipalvelumme on avoinna arkisin 8.00–15.30  
020 7461 352, myynti@taitotalo.fi 

Tarjouspyynnöt myös sähköisesti  
osoitteesta taitotalo.com/fi/myyntipalvelu/

Lisätietoa ja tilojen esittelyt  
taitotalo.com/fi/tilaisuudet/kokoustilat/

KOKOPÄIVÄPAKETTI 
VARIANTTI 

50 € / henkilö

• aamiainen Lämpiössä seisovasta 
pöydästä

• kahvia tai teetä tarjolla 
Lämpiössä koko tilaisuuden ajan

• lounas ravintola Variantissa 
buffet-pöydästä

• iltapäiväkahvitori Lämpiössä 
sisältäen kahvia, teetä, pieniä  
makeita leivonnaisia ja hedelmiä 

KOKOPÄIVÄPAKETTI 
TALENTTI 2. 

60 € / henkilö

• aamiainen Lämpiössä seisovasta 
pöydästä

• kahvia tai teetä tarjolla 
Lämpiössä koko tilaisuuden ajan

• kahden ruokalajin lounas 
ravintola Talentissa pöytiin 
tarjoiltuna sekä kahvi tai tee 
ja suklaamakeisia Lämpiössä 
lounaan päätteeksi

• iltapäiväkahvitori Lämpiössä 
sisältäen kahvia, teetä, pieniä  
makeita leivonnaisia ja hedelmiä 

Puolen päivän kokouspaketit maksavat 55 € / henkilö, 50 € / henkilö ja 40 € / henkilö.

https://www.taitotalo.com/fi/myyntipalvelu/
https://www.taitotalo.com/fi/tilaisuudet/kokoustilat/

