LÄPIMURTO
Olette ylikonstaapeli Hinzin kokelasryhmä ja tehtävänne
on selvittää kaupunkia vaivannut rikosaalto. Läpimurto
on hauska ja vauhdikas mysteeritapahtuma, jonka aikana
pääsette ratkomaan erilaisia arvoituksia.
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ARVAA MITÄ?
Hauska arvoitusshow, jossa painottuu tiimin kommunikaatio
ja luova ajattelukyky. Osallistujat pääsevät ratkaisemaan
erilaisia hauskoja arvoituksia pakopelihuoneen hengessä
sekä nauttimaan maittavan päivällisbuffetin.

Loistoluennot ja -valmennukset,
asiaa huumorilla höystettynä
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Luentoja ja valmennuksia, jotka osallistavat ja herättävät
tunteita. Johannat ovat innostavia valmentajia, joiden
tavoitteena on johdattaa kuulijat uusien oivallusten
äärelle. Tarinoita, jotka pistävät miettimään. Valitse
suosikkisi: Stressivex pehmein keinoin, Karismaattinen
työyhteisö tai Vaikuttava vuorovaikutus.
A MEETING WITH ALVAR AALTo
Alvar Aallon suunnittelemassa Kulttuuritalossa voit
järjestää kokouksen Alvar Aallon arkkitehtuurin teeman
mukaisesti. Kokouspäivä huipentuu kierrokseen talossa ja
päivälliseen upean arkkitehtuurin ympäröimänä.

KOKOUS & SHOW
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Kulttuuritalossa voi yhdistää luontevasti kokouksen ja
iltatapahtuman. Järjestä iltapäivän kestävä kick off
tai kokous jonka jälkeen nautitaan illallinen talon
ravintolassa. Illallisen jälkeen siirrytään yhdessä
nauttimaan tapahtumasta Kulttuurtialon legendaariseen
Aalto-saliin.
LINNANMÄEN TYÖHUVINVOINTIPAKETTI
PIDENTÄÄ TYÖIKäÄ
Kulttuuritalon naapurissa on Suomen ykkösmatkailukohde,
joka tarjoaa monenlaista hauskaa tekemistä myös
työporukassa. Yhteishenki paranee, kun ratkotaan tehtäviä,
tsempataan kaveria, kisaillaan ja nauretaan.

Hevosurheilun vauhdikas maailma kutsuu
STUREn kokousvieraita Vermoon
Piipahdatte tallilla ja näette kuskit, jotka uskaltautuvat
hurjaan kyytiin rattaille. Voit myös varata ryhmällesi
omat tandemajot ravihevosella. Ravintola Ravilassa
nauttitaan herkullisesta A’ la carte menusta ja jännitetään
pelaamisesta peliopastuksen jälkeen.
Ota yhteyttä! Autamme mielellämme löytämään parhaat vaihtoehdot kokouspäivän oheisohjelmaksi.
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DELIPÖYTÄ KUTSUU

STURE4 kokouspalvelu Kulttuuritalossa tarjoaa kokouspaketteihin herkullisen ja
monipuolisen delipöydän, joka mahdollistaa joustavat kahvihetket kokouksen lomassa.

AAMUNAVAUS

ILTAPÄIVÄN ILOKSI

Tummapaahtoisen luomukahvin seuraksi
pöytä on katettu croissanteilla,
jogurtilla ja myslillä. Lisäksi
tarjolla on leikkeleitä, salaattia,
kuivattuja marjoja sekä tuoreita
hedelmiä. Vaihtuvasta valikoimasta,
jokainen saa koottua itsellensä
maistuvan aamiaisannoksen.

Iltapäivää piristämään katamme
kokousdelipöytään hedelmiä,
smoothieta sekä herkullista makeaa.
Pöydässä on myös kuivattuja
hedelmiä ja pähkinöitä pieneen
napostelunälkään. Tummapaahtoinen
luomukahvi sekä teelajitelma
täydentävät kattauksen.

KOKO PÄIVÄN KOKOUS

EIKÄ OLE KALLISTA

Päiväkokouksissa tehokkaan aamulähdön
ja virkistävän iltapäiväkahvin välissä
nautitaan ravitseva buffetlounas
teille sopivana aikana.

Kahvikokous 38€ / 48€
Aamu- tai iltapäivän kokous 59€
Koko päivän kokous 63€ / 69€

Koko päivän tarjoilut takaavat
tehokkaan työskentelyn, makunautintoja
unohtamatta!

Kokouspaketit sisältävät valitut
tarjoilut, kokoustilat, AV-laitteet
ja kokousisännän palvelut.
Hinnat /hlö. Hinnat sis. Alv.
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