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TECHNOPOLIS HERMIA – TOIMITILAA JA VERKOSTOITUMISTA
SUOSITUSSA YRITYSKESKITTYMÄSSÄ TAMPEREELLA

Technopolis Hermia sijaitsee vilkkaassa Hervannan kaupunginosassa VTT:n ja Tampereen yliopiston vieressä, alle 9

kilometriä Tampereen keskustasta. Kampukselle on erinomaiset julkiset liikenneyhteydet; mm. Tampereen uusi ratikka

pysähtyy Hermia 15 -talomme eteen. Hermiaan on helppo saapua myös autolla joka suunnasta kehätien ja moottoritien

ansiosta, ja Tampereen keskustasta ajaa Hermiaan vain 15–20 minuuttia. Kampuksella on paljon kohtuuhintaista

pysäköintitilaa autoilijoille.

Laadukkaiden toimistotilojen lisäksi kampuksella on useita erilaisia kokoustiloja ja kaksi Linkosuon ravintolaa.

Asiakkaiden käytettävissä on myös ruokakauppa, kuntosali, Liikku-liikuntakeskus ja muita palveluita. Asiakkaat ovat

tervetulleita myös Technopoliksen säännöllisesti järjestämiin tapahtumiin, kuten verkostoitumisaamuihin.

Kampuksellamme on myös pientoimistoalue Technopolis HUB, joka koostuu 62 pienestä 1–12 hengen tiimeille sopivasta

toimistotilasta. Yhteensä Technopolis Hermiassa on 39.000 m2 tilaa kasvavan yrityksen tarpeisiin.



HUB HERMIA – OMA TOIMISTOTILASI VILKKAAN YRITYSKESKITTYMÄN
YTIMESSÄ

Technopolis HUB Hermia on pienille tiimeille ja yrityksille suunniteltu pientoimistoalue. HUB Hermia koostuu 62

pienestä toimistotilasta, jotka sopivat 1–12 hengen tiimeille. HUB Hermia sijaitsee modernilla Technopolis-

kampuksellamme vilkkaassa Hervannan kaupunginosassa VTT:n ja Tampereen yliopiston vieressä. Kampuksellemme

pääsee helposti autolla tai julkisilla liikennevälineillä.

HUB-asiakkaana saat erittäin joustavat sopimusehdot. Jos liiketoimintasi edellyttää joustavuutta, toimistosi sijaintia

Technopoliksella on helppo muuttaa. Liittymällä Technopolis HUBiin saat käyttöösi oman toimistotilan ja valikoiman

laadukkaita palveluita. HUB-palveluihimme sisältyvät muun muassa kokoustilat, puhelinkopit, lounge-tilat ja hyvin

varusteltu HUB-pienkeittiö. Tarjoamme myös mahdollisuuden vuokrata toimistokalusteita. Samassa rakennuksessa on

aulapalvelu, ja kampuksella on kaksi erikokoista Linkosuon ravintolaa. Täällä sinua odottaa inspiroiva keskittymä, jossa

saat työskennellä hyvin ammattimaisessa työympäristössä erittäin tyytyväisten HUB-asiakkaiden kanssa.

Mikä on Technopolis HUB?
Oma toimistotilasi ja kaikki

palvelumme yhdellä sopimuksella

Joustavat sopimusehdot

Mahdollisuus lisäneliöihin joustavasti

kasvun myötä

Vilkas yritysten yhteisö sekä

säännölliset

verkostoitumistapahtumat

Inspiroiva keskittymä erittäin

ammattimaisessa työympäristössä



PALVELUT KAMPUKSELLA

Toimivassa työympäristössä yhdistyvät tilat ja monipuoliset palvelut. Tutustu kaikkiin kampuksella tarjolla oleviin

palveluihin.

Kokoustilat & catering-

palvelut

Pysäköinti Aulapalvelu & turvallisuus Ravintolat & kahvilat

Kuntosali Pukuhuone- ja suihkutilat Siivous & ylläpito Yhteisö

Työympäristöratkaisut Nettiyhteydet Tulostus Muut palvelut

Ravintolat & kahvilat

Herkullista ruokaa
tarjolla koko
päivän



SAAPUMISOHJEET

Technopolis Hermia sijaitsee VTT:n ja Tampereen yliopiston vieressä Hervannassa, jonne on erinomaiset julkiset

liikenneyhteydet.
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Vuokrataan valoisa toisen kerroksen toimisto 1-2 hengen tiimille. Toimisto sijaitsee Technopolis HUB -

pientoimistoalueella. Vuokralaisilla on käyttöoikeus yhteiseen keittiöön, taukotilaan ja kokoustiloihin oman toimitilan

välittömässä läheisyydessä. Loistavien liikenneyhteyksien varrella sijaitseva Hermia tarjoaa vuokralaisilleen kattavat

toimistopalvelut. Ota yhteyttä ja kysy lisätietoja!
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Pinta-ala

15 m2

Tilan tyyppi

Toimisto

Kerros

2. kerros

Vapautuminen

Heti vapaa

Osoite

Hermiankatu 6-8, rakennus A 33720 Tampere





OTA YHTEYTTÄ

Autamme sinua löytämään yrityksellesi juuri oikean ratkaisun.

Miksi juuri Technopolis?
Työympäristö on enemmän kuin pelkkiä neliöitä. Etkö haluaisikin mieluummin...

joustavat toimitilat, jotka mukautuvat tarpeisiisi yhden sopimuksen, joka sisältää sekä tilat että

palvelut

oman yhteyshenkilön ja ystävällisen henkilökunnan

aulapalvelussa

strategisen sijainnin ja toimivat liikenneyhteydet

olla osa ammattimaista yritysten ja osaajien yhteisöä

Heidi Hovi
Account Manager

heidi.hovi@technopolis.fi

+358 40 197 7450

Katja Ratus
Account Manager

katja.ratus@technopolis.fi

+358 50 327 1977


