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Technopolis Aviapolis, Vantaa

TECHNOPOLIS AVIAPOLIS – JOUSTAVAT TOIMITILAT HELSINKI-VANTAAN
LENTOKENTÄN TUNTUMASTA
Technopolis Aviapolis tarjoaa edustavat puitteet yrityksille nopeasti kehittyvällä Aviapoliksen alueella. Kampukselta
löytyy modernia ja joustavaa toimitilaa, kansainvälinen ja energinen tunnelma sekä nopeat yhteydet muualle
maailmaan.
Suosittu Aviapoliksen kampus on tunnettu korkeasta asiakastyytyväisyydestä, ja kampus onkin lähes täynnä.
Aviapoliksen upeisiin kokoustiloihin lukeutuu muun muassa ylimmän kerroksen saunaosasto. Kampuksen palveluihin
kuuluvat myös seminaaritilat, kuntosali ja suosittu MIN Aviapolis ravintola. Lisäksi voit osallistua kampuksella
säännöllisesti järjestettäviin verkostoitumistapahtumiin yhdessä eri alojen osaajien kanssa. Kampuksellamme on myös
pientoimistoalue Technopolis HUB, joka koostuu useasta pienestä, alle 10 hengen tiimeille sopivasta toimistotilasta.
Kaikilla kampuksen rakennuksilla on kansainvälinen energia- ja ympäristöhallinnan LEED-sertifikaatti.

HUB AVIAPOLIS – OMA TOIMISTOTILASI VILKKAAN YRITYSKESKITTYMÄN
YTIMESSÄ
Technopolis HUB Aviapolis on pienille tiimeille ja yrityksille suunniteltu pientoimistoalue. HUB Aviapolis koostuu useasta
pienestä toimistotilasta, jotka sopivat alle 10 hengen tiimeille. HUB Aviapolis sijaitsee modernilla Technopoliskampuksellamme, kansainvälisessä ilmapiirissä lentokentän läheisyydessä. Sinne pääsee helposti autolla tai julkisilla
kulkuvälineillä, esimerkiksi kehärataa pitkin. Kampuksella on hyvät pysäköintimahdollisuudet.
HUB-asiakkaana saat joustavat sopimusehdot. Jos liiketoimintasi edellyttää joustavuutta, toimistosi sijaintia
Technopoliksella on helppo muuttaa. Liittymällä Technopolis HUBiin saat käyttöösi oman toimistotilan ja laajan
valikoiman laadukkaita palveluita. HUB-asiakkaiden käytössä on esimerkiksi tulostuspalvelu, keittiö sekä kokoustiloja
osassa HUB-tiloista. Tarjoamme myös mahdollisuuden vuokrata toimistokalusteita. Samassa rakennuksessa on
aulapalvelu, kahvila sekä tasokkaita kokoustiloja. Lisäksi kampuksen alueella on kuntosali, kampaamo ja suosittu MIN
Aviapolis -ravintola. Ammattilaisista koostuva vilkas yhteisö sekä säännölliset verkostoitumistapahtumat odottavat
sinua!

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 & cateringpalvelut

Pysäköinti

Aulapalvelu & turvallisuus

Ravintolat & kahvilat

Kuntosali

Pukuhuone- ja suihkutilat

Saunatilat

Kauneus- ja
terveyspalvelut

Siivous & ylläpito

Yhteisö

Työympäristöratkaisut

Nettiyhteydet

Tulostus

Muut palvelut

Ravintolat & kahvilat

Herkullista ruokaa
tarjolla koko
päivän
MIN Aviapolis on erikoistunut moderniin
Pohjoismaiseen ja mannermaiseen keittiöön.
Aviapoliksen kampuksella on myös kaksi
kahvilaa, joista toinen on ihana MIN Coffee.
Lisäksi kampuksen itsepalvelukioski on aina
avoinna.

SAAPUMISOHJEET
Technopolis Aviapolis sijaitsee vain 700 metrin päässä lentokentältä, ja sinne on hyvät yhteydet autolla tai junalla.
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Vuokrataan siisti pientoimisto neljännestä kerroksesta.Toimisto sijaitsee Technopolis HUB pientoimistoalueella. Soveltuu
hyvin 2-3 hengen toimistoksi. Alueella yhteiset keittiö- ja wc-tilat sekä viihtyisät oleskelutilat. Lisäksi myös
yhteiskäyttöinen 6-hengen neuvottelutila. Kohde on loistosijainnilla lentokentän ja Kehäradan vieressä. Vuokrattaviin
neliöihin lisätään osuus yhteisistä tiloista.

Pinta-ala

Tilan tyyppi

16 m2

Toimisto

Kerros

Vapautuminen

4. kerros

Heti vapaa

Pysäköinti

Osoite

Kiinteistössä on pysäköintihalli sekä
ulkopysäköintitilaa.

Teknobulevardi 3-5 A 01530 Vantaa

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

OTA YHTEYTTÄ
Autamme sinua löytämään yrityksellesi juuri oikean ratkaisun.

Petri Ikonen
Account Manager
Petri.Ikonen@technopolis.fi
+358 50 347 7541

Julia Koponen
Account Manager
julia.koponen@technopolis.fi
+358 50 575 3033

