KOKOUSPAKETIT
DESIGNMUSEOLLA
Inspiroiva ja kaunis ympäristö, maukas ja ajatuksia herättävä tarjoilu,
keskeinen ja hyvin saavutettava sijainti. Designmuseo kokous- ja
tapahtumapaikkana on ainutlaatuinen. Kokouspakettien hinta sisältää myös
museon sisäänpääsyn, joten työpäivän lomassa voi hengähtää tutustuen
Designmuseon upeisiin kokoelmiin ja vaihtuviin näyttelyihin.
Designmuseon luentosali on kooltaan 70 m2 ja sopiva jopa 60–70 henkilön
tilaisuuksille.Pienemmässä neuvotteluhuoneessa on yhtenäinen pöytä
16 henkilölle. Kokouspäivän päätteeksi vieraanne voivat viettää
shoppailuhetken Designmuseon ihanassa kaupassa! Design Shop tarjoaa
kaikille vieraille 10% alennuksen kokouspäivän aikana tehdyistä ostoksista.

DESIGNMUSEON KOKOUSPAKETTI
Kuraattorin aamiainen
		

Smoothie sesongin mukaan
Oman leipomomme leipäkori, hummusta, juustoja ja rapeita vihanneksi
Tuoreita hedelmiä
Juuri Cafe & Bar - sesongin kahvi tai luomutee

Lounas – buffet katettu kokoustilaan tai museon aulaan
Kolme raikasta salaattia sesongin mukaan
Päivän pääruoka
Pieni jälkiruoka

Iltapäivän piristäjä
Herkullista makeaa (TAI suolaista) omasta leipomostamme
Juuri Cafe & Bar - sesongin kahvi tai luomutee

Hinnat:
Koko päivän kokouspaketti 70 € / hlö (alv 0) ja 79,80 € (alv 14%)
Tila käytössä klo 8.30 – 17

Puolen päivän kokouspaketti 58 € / hlö (alv 0) ja 66,10 € (alv 14%)
Tila käytössä 8.30–12.30 (aamiainen ja lounas) tai 13.30–17.30 (lounas ja iltapäivän piristäjä)

Kokousaamiainen 35 € / hlö (alv 0) ja 39,90 (alv 14%)
Tila käytössä 8.30–11.30

Kokouspaketti sisältää museon sisäänpääsymaksun,
kokousveden sesongin maulla, kokoustekniikan (valkokangas, videotykki,
mikrofonit, videoneuvotteluyhteys sekä avoin, streamauksen kestävä
wifi-yhteys) ja sopivat 8–70 henkilön seurueille. Design Shop tarjoaa lisäksi kaikille
kokousvieraille 10% alennuksen kokouspäivän aikana tehdyistä
ostoksista.

KORKEAVUORENKADUN KOKOUSPAKETTI (premium)
Hyvän päivän aloitus
Vihersmoothie; pinaattia, avokadoa, kurkkua, omenaa ja appelsiinia (G, vegaaninen)
Hunajalla maustettua luonnonjugurttia, pähkinöitä ja karpalogranolaa (L)
Sipuli-siitakesieni piirakkaa ja kuusenkerkkäsiirappia (L)
Leipurin leipäkori; juurileipää, mallasleipää ja punajuurihummusta (vegaaninen)
Kotimaisia leikkeleitä, Ahvenanmaan kermajuustoa ja rapeita kasviksia (L)
Tuoreita hedelmiä
Kaffecentralenin sesongin suosituskahvia ja haudutettua luomuteetä

Lounas Ravintola Juuressa
Happihyppy noin 60 metriä katua alaspäin
Kolmen ruokalajin pöytiin tarjoiltu lounas

Iltapäivän piristäjät
Kolme lajia pieniä makeita omasta leipomostamme
Juuri Cafe & Bar - sesongin kahvi tai luomutee

Hinnat:
Koko päivän kokouspaketti 105 € / hlö (alv 0) ja 119,70 € (alv 14%)
Tila käytössä klo 8.30 – 17

Puolen päivän kokouspaketti 90 € / hlö (alv 0) ja 102,60 € (alv 14%)
Tila käytössä 8.30-12.30 (aamiainen ja lounas) tai 13.30-17.30 (lounas ja iltapäivän piristäjä)

Kokousaamiainen Premium 45 € / hlö (alv 0) ja 51,30 € (alv 14%)
Tila käytössä 8.30–11.30
Kokouspaketti sisältää museon sisäänpääsymaksun,
kokousveden sesongin maulla, kokoustekniikan (valkokangas, videotykki,
mikrofonit, videoneuvotteluyhteys sekä avoin, streamauksen kestävä
wifi-yhteys) ja sopivat 8–70 henkilön seurueille. Design Shop tarjoaa lisäksi kaikille
kokousvieraille 10% alennuksen kokouspäivän aikana tehdyistä
ostoksista. Korkeavuorenkadun premium-kokouspaketti sisältää lisäksi museon
edustajan tervehdyksen ja lyhyen puheenvuoron sen hetkisestä näyttelystä.

Lisäksi tarjoamme neuvotteluhuoneisiin etukäteen tilattuna:
After Work-setti:
Lasi talon kuohuviiniä ja suolainen makupala
8,00 € / hlö (alv 0) ja 9,95 € / hlö (alv 24%)
Dropp-vesi kuplilla tai ilman
2,20 € / 0,5l (alv 0) ja 2,50 € (alv 14%)
Juuren Puodin artesaanilimonadi
3,50 € / 0,33l (alv 0) ja 4 € (alv 14%)
Kaffecentralenin sesongin suosituskahvi tai luomutee
3,50 € / hlö ja 4,00 € (alv 14%)

Designmuseo tarjoaa kokousvaraajille seuraavat palvelut:
Näyttelyopastukset 60 € / ryhmä
Tyylikkäät osallistuja- tai muut lahjat valitsemassanne hintakategoriassa.

Varaukset ja tiedustelut:
Juuri Tapahtumat | tapahtumat@juuri.fi | 010 505 8800
P.S. tiedustele myös yksityistilaisuuksien järjestämistä Designmuseon upeissa tiloissa.

