TURVALLINEN TAPAHTUMA
AGROKSENMÄEN
HOLVIKELLARISSA

Kun on aika taas kokoontua on Agroksenmäen holvikellari oiva
valinta tälle. Kerää tiimi, osasto tai koko henkilökunta taas
yhteen ja viettäkää hetki yhdessä!

TAPAHTUMATILA
Helsingin Hermannissa sijaitseva Agroksenmäen holvikellari on 150 vuotta vanha oluttehtaan
varasto ja tynnyrintekijän verstas joka on otettu tapahtumakäyttöön vuonna 2005. Tila on
lajissaan ainutlaatuinen, sillä viisi metriä korkea luonnongraniitista holvattu 300 neliömetrin
tapahtumatila on puoliksi maan alla.

Yli vuoden kestäneen etätyöskentelyn jälkeen on näkeminen ja työtovereiden tapaaminen
taas suotavaa. Workshop, tyky-tapahtuma, tiimipäivä, kokous ja koulutus tai
ansiomerkkilounas; meillä holvikellarissa järjestätte tapaamisen helposti ja turvallisesti ja
tapahtumasta voidaan tehdä juuri sellainen kun toivotte. Olemme ryhtyneet seuraaviin
erityistoimiin varmistaaksemme turvallisen kokoontumisympäristön asiakkaillemme:
Holvikellarin suuriin tiloihin saa normaaleissa olosuhteissa ottaa 240 henkilöä, mutta tila soveltuu
hyvin pienemmille porukoille (10hlö -> ) jolloin myös turvavälit on mahdollista säilyttää.
Tila on vain ja ainoastaan teidän porukan
käytössä. Kalusteet voidaan tarpeen
mukaan asetella turvavälit huomioiden.
Tilassa on käytettävissä riittävä määrä
käsidesiä ja suosittelemme kasvomaskin
käyttöä mahdollisuuksien mukaan.
Henkilökunta käyttää maskia.
Ilmastoinnin tehoa lisätään 25%. Se lisää
hieman taustahuminaa, mutta myös
kierrättää tilaan raikasta ulkoilmaa ja
poistaa tehokkaasti.
Normaali kokoustekniikka (videotykki,
valkokangas, äänentoisto) ovat tilassa
valmiina. Äänentoistoa varten toimitetaan
mikrofoneja riittävä määrä (max 5) siten,
että jokaiselle mikrofonia käyttävälle on
oma mikrofoni.

Tilavuokra 100€/h sisältää:
· Kalusteet 120 henkilölle
· Esiintymislava 2x3m
· Äänentoistolaitteisto
· Valkokangas ja videotykki
· Langaton internet
· Kalusteiden järjestely, keräily ja siivous
Vuokra-aika maanantaista torstaihin
kello 8-21 välillä,
Hinnat alv 0%.

TEIDÄN NÄKÖISENNE
TILAISUUS
Meillä on laaja yhteistyöverkosto jonka avulla tilaisuudesta saadaan juuri teille
sopiva.

1. Ota yhteyttä meihin ja kerro mille päivälle haluaisitte tehdä
varauksen. Kerro myös arvioitu osallistujamäärä.
Tarkistamme että valitsemanne ajankohta on vapaana ja minkälaisia mahdollisuuksia teillä on
tapahtumallenne.

2. Aamiais-, lounas-, iltapäiväkahvi- vai after work- tilaisuus?
Me autamme teitä löytämään tilaisuuteenne sopivat tarjoilut. Haluaisitteko aloittaa aamun
yhteisellä aamiaisella vai kenties kerätä porukan vasta etätyöpäivän jälkeen yhteen vaikka
lasillisen äärelle? Kaikki on mahdollista ja tarjoilut toteutetaan teidän toiveidenne mukaan.
Tilaisuuden tarjoilut voidaan myös toteuttaa siten, että tilaisuuden osallistujat eivät koske
tarjoilu- / annosteluvälineisiin.

3. Ohjelmaa vai yhdessäoloa?
Ajan voi käyttää ruokailuun ja rentoon yhdessäoloon tai siihen voi yhdistää yrityksen
koulutustilaisuuden tai tiedotustilaisuuden. Halutessanne tilaisuuteen voi myös yhdistää
yhteistä tekemistä, alla muutamia esimerkkejä näistä:
Pöytäseurueissa pelattavat pakopelit
Erilaiset kukkatyöpajat
Paint & party
Kahvipaahtimokierros ja/tai kahvimaistelu
Tislaamokierros ja/tai maistelu
Illallistapahtuma teatraalisen murhamysteerin kera

Ollaan yhteydessä ja tavataan pian - turvallisesti!
Intercom Design Oy / Agroksenmäen holvikellari
Vanha Talvitie 14
00580 Helsinki
puh. 0207 920 810
myynti@intercom.fi

