KOKOUSVAIHTOEHDOT
Järjestä kokous vaivattomasti ja mukavasti Hämeenlinnan ytimessä,
upeassa vanhan tehdasrakennuksen miljöössä!

RÄÄTÄLÖIMME AINA KOKOUSPALVELUMME asiakkaan toiveen mukaan. Tarjoamme monipuolisen
kokoustekniikan sekä kokoussuunnittelijan palvelut asiakkaidemme käyttöön. TARJOLLA ON UPEA VALIKOIMA
tyylikkäitä, toimivia ja monipuolisia kokoustiloja konserttisalista elokuva-auditorioon ja erilaisiin neuvottelutiloihin.

KOKOUSPÄIVÄ

PUOLIPÄIVÄKOKOUS

49 €
+ alv / hlö

Kokouspäivä on
loistava tapa järjestää koko päivän
tilaisuuksia houkuttelevasti ja
vaivattomasti. Kokouspäivän hintaan
sisältyy yksi kokoustila enintään 8
tunniksi. Ravintolamme hemmottelee
kokousvieraita esimerkiksi oheisella
menulla:

Ravintolamme hemmottelee
puolipäiväkokouksen vierailijoita
päivän lounaalla buffetpöydästä,
sekä aamiaisella tai iltapäivän
kahvihetkellä.

AAMULLA
Sämpyläbaari
Kaura-kanelituorepuuroa
Päivän munakasta
Puolukka- ja mustikkamehua

ILTAPÄIVÄLLÄ
Maustekakkua, porkkanahilloketta ja
sitruunakreemiä
Mansikka-vadelma- ja viherfruitie
Tummapaahtoista luomukahvia
ja haudutettua teetä

+ alv / hlö

(50,72 € sis. alv)

Puolipäiväkokouksen
valitsemalla muutaman
tunnin mittaiset kokoukset
lentävät kuin siivillä.
Puolipäiväkokoukseen
sisältyy yksi kokoustila enintään
viideksi tunniksi.

(57,56 € sis. alv)

LOUNAALLA
Raikasta mummonkurkkuvihersalaattia
Varhaiskaalia, paahdettuja
siemeniä ja omenaa
Tomaatti-rucolasalaattia,
vuohenjuustokreemiä ja
punasipulia
Talon leipää ja levitettä
Paistettua maalaiskanan rintafileetä ja
yrttijogurttia
Pilahviriisiä ja kasviksia
Suklaavaahtoa ja mustikkaa
Kahvia ja teetä

43 €

”

AAMIAISKOKOUS

+ alv / hlö

(39,27 € sis. alv)

Aamiaiskokous
käynnistää päivän raikkaalla
ja herkullisella aamupalalla.
Aamiaiskokoukseen sisältyy yksi
kokoustila enintään viideksi
tunniksi, sekä esimerkiksi
oheinen aamiaismenu:
Kaura-kanelituorepuuro
Sämpyläbaari
Kotimaisia luomumehuja
Päivän munakasta
Melonia ja minttua
Nokkospestolla maustettua kanaa
Raikas smoothie
Tummapaahtoista luomukahvia
ja haudutettua teetä

KUTOJAN
KAHVIPAUSSI
Suunnittelu toimi hyvin
ja sain aina vastauksen
kysymyksiini.
Tekniikka toimi
täydellisesti.

33 €

30 €
+ alv / hlö

(35,70 € sis. alv)

Iltapäivän kokouksia virkistää
kutojan kahvipaussi.
Kutojan kahvipaussiin sisältyy
yksi kokoustila enintään viideksi
tunniksi, sekä oheinen
kahvitarjoilu:
Hummuksella ja avokadolla
täytetty bagel
Sesongin fruitie
Juureslastuja
Minisuklaabrownie
Tummapaahtoista luomukahvia ja
haudutettua teetä

”Olen nyt kohta 5 vuotta järjestänyt tilaisuuksia eri puolilla Suomea, ja tämä palvelu oli ainutlaatuista!”

VERKATEHTAAN
KOKKIKOULU
Verkatehtaan kokkikoulu
on loistava tapa virkistäytyä
isollakin porukalla Ravintola
Iso Huvilan loistavien kokkien
opissa. Kokkikoulussa kokataan,
seurustellaan ja ennen muuta
nautitaan herkullisista mauista.

ETÄTAPAHTUMAT
Etätapahtumien järjestäminen antaa monelle
tapahtumalle uudenlaisen mahdollisuuden tavoittaa
ja koskettaa suurempaa yleisöä turvallisesti.
Olemme kehittäneet yhdessä yhteistyökumppaneidemme
kanssa striimauspalvelupaketteja vastaamaan
etätapahtumien tarpeisiin.
Etätapahtumat sisältävät:
• Esityskoneen näytön kaappaus
(esim. PowerPoint)
• Striimaus sovittavalle kanavalle (esim. YouTube)
• Striimin tallennus ja toimitus järjestäjälle
• Järjestäjän logon ja grafiikan upotus striimiin
(esim. puhujien nimet)
• Kaiken tarvittavan kaluston, sekä näiden asennuksen
ja purun
• Toteutuksesta ja toimivuudesta vastaavan
teknikon palvelut
Seminaareille, webinaareille,
kokouksille ja pienille tapahtumille
2 kameraa, kesto enintään 5 h
Pienille kokouksille, kursseille,
opetustilanteille ja pienille tapahtumille
1 kamera, kesto enintään 5 h

Pienemmät ryhmät valmistavat
yhdessä alku-, pää- ja jälkiruuan.
Kokkailun lomassa keskustellaan
asiantuntevasti raaka-aineista,
ruuasta ja juomasta. Lopuksi
nautitaan itse tehty ateria
lämpimässä tunnelmassa.
Isommille ryhmille keittiön väki
antaa vinkkejä ruuan valmistukseen
ja loihtii osallistujien silmien
alla herkullisia makuja suoraan
lautaselle. Myös isoilla ryhmillä
huomio kiinnittyy ennen muuta
seurusteluun, viihtymiseen ja
hyvään ruokaan!
10–20 henkilölle

149 €

1080 €
+ alv

per hlö (sis. alv)

20–40 henkilölle

870 €

99 €

+ alv

per hlö (sis. alv)

Ota yhteyttä ja kysy lisää!
Myyntipäällikkö
Rita Kujanpää
rita.kujanpaa@verkatehdas.fi
040 868 2158

”5-star
venue
5-star
staff.”

Kokousten minimihenkilömäärä on 10 henkilöä. Henkilömäärä on vahvistettava
10 päivää ennen tilaisuutta. Minimilaskutus vahvistetun henkilömäärän mukaisesti.
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