
Ideaparkissa voi myös kokoustaa! 
Ideapark on shoppailijan paratiisi, 
joka tarjoaa käyttöösi myös tasokkaat 
kokoustilat 10 hengen kokouksista yli 140 
hengen seminaareihin ja Keskusaukion 
suurtapahtumiin.

Kokoustiloja on kolme ja ne sijaitsevat 
Ideaparkin kakkoskerroksessa. Catering-
palvelumme suunnittelee tilaisuuteesi 
sopivan tarjoilun niin halutessasi. Kokous-
tilat ovat käytettävissä Ideaparkin aukiolo-
aikojen mukaisesti.

Kokoukseen voi halutessaan yhdistää 
esimerkiksi virtuaalipelaamista Särkän-
niemen sisähuvipuisto Zonesissa tai 
liikuntatuokion Ideapark Sportissa. Tietysti 
kokoustauolla voi myös shoppailla.

Ideaparkista on hyvät kulkuyhteydet 
Tampereelle, joka on voin 17 km päässä. 
Mikäli saavut omalla autolla, ei paikoitus 
ole ongelma, sillä Ideaparkissa on yli 3000 
maksutonta autopaikkaa.
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Kokoustila Huuhkaja:
Koko: 20 m2

Muoto:  Diplomaattipöytä 20 hengelle
Hinta:  Koko päivä 100 €
 1/2 päivää* 60 €

Kokoustila Tilhi:
Koko: 20 m2

Muoto:  Diplomaattipöytä 10 hengelle
Hinta:  Koko päivä 100 €
 1/2 päivää* 60 €

Kokoustila Kotka:
Koko: 170 m2

Muoto:  Pulpettimalli 10–90 hengelle
Hinta:  Koko päivä 320 €
 1/2 päivää* 190 €
Muoto:  Teatterimalli 150 hengelle
Hinta:  Koko päivä 450 €

*Puolipäivähinta sisältää kokoustilan käytön 
aamupäivällä klo 9–13 (enintään 4 h) 
tai iltapäivällä klo 13 eteenpäin (enintään 4 h).

Tilavuokriin sisältyy internetyhteys, projektori, piirtoheitin, 
fläppitaulu tusseineen sekä muistiinpanovälineet. Alv 24 % sisältyy 
hintoihin. Pidätämme oikeuden hinnan muutoksiin.

Kokoustarjoiluiksi voi valita esimerkiksi jonkin seuraavista:
• Aamukahvi ja sämpylä, lounasbuffet Coyotessa sekä 

iltapäiväkahvi ja makea kahvileipä 25 €/hlö
• Aamukahvi ja makea kahvileipä sekä lounasbuffet  

Coyotessa 17 €/hlö
• Aamukahvi ja sämpylä sekä lounasbuffet Coyotessa 19 €/hlö
• Lounasbuffet Coyotessa 9,90 €/hlö
• Kahvi ja sämpylä 8 €/hlö
• Kahvi ja makea kahvileipä 6 €/hlö
• Kahvi ja keksi 5 €/hlö
• Kokoushedelmät (henkilömäärän mukaan laskettu vadillinen 

kauden hedelmiä) 5 €/hlö
• Kokousvirvoke 0,5 l (kivennäisvesi, Jaffa, Pepsi) 4 €/hlö
• Kokouskahvi tai -tee (sisältää jääveden) 4 €/hlö 

Ota yhteyttä ja suunnitellaan yhdessä juuri sinun tarpeitasi 
vastaava kokous Ideaparkissa!

Varaukset ja lisätiedot: Ideapark Infopiste, info@ideapark.fi, p. 029090 2014

Huuhkaja

Tilhi

Kotka


