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TECHNOPOLIS YLIOPISTONRINNE – JOUSTAVAT TOIMITILAT TAMPEREEN
KESKUSTASSA

Tervetuloa Tampereen parhaalle paikalle Yliopistonrinteen kampukselle. Tampereen vilkkaasta keskustasta löydät

viihtyisän työympäristön moderneista toimitiloistamme, jotka ovat valmistuneet vuosina 2010 ja 2016. Kampukselle on

helppo saapua, sillä se sijaitsee keskeisellä paikalla, aivan Nokia Arenan vieressä.

Kampuksen monipuoliset palvelut, mukaanlukien kokous- ja tapahtumatilojen loistava valikoima, ovat asiakkaiden

käytettävissä. Kokoustiloja löytyy pienistä ja intiimeistä muutaman henkilön huoneista 150-paikkaiseen Häggman-saliin.

Yliopistonrinteen kampuksella on myös hyvin varusteltu kuntosali ja laadukas ravintola Aleksis. Paikan helmi on tyylikäs

saunaosasto, josta avautuu upea näkymä Tampereen keskustaan sekä viereiselle Tampereen Kannelle. Saunaosasto

toimii myös kokous- ja tapahtumatilana. Kampuksellamme on myös pientoimistoalue Technopolis HUB, joka koostuu 54

pienestä 1–12 hengen tiimeille sopivasta toimistotilasta.

Kaikilla kampuksen rakennuksilla on kansainvälinen energia- ja ympäristöhallinnan LEED-sertifikaatti.



HUB YLIOPISTONRINNE – OMA TOIMISTOTILASI VILKKAAN
YRITYSKESKITTYMÄN YTIMESSÄ

Technopolis HUB Yliopistonrinne on pienille tiimeille ja yrityksille suunniteltu pientoimistoalue. HUB Yliopistonrinne

koostuu 54 pienestä toimistotilasta, jotka sopivat 1–12 hengen tiimeille. HUB Yliopistonrinne sijaitsee nykyaikaisella

Technopolis-kampuksellamme aivan lähellä Tampereen vilkasta keskustaa, johon pääsee helposti autolla tai julkisilla

liikennevälineillä. Kampuksellemme on helppo löytää, sillä se sijaitsee aivan Nokia areenan vieressä.

HUB-asiakkaana saat erittäin 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-palveluihimme sisältyvät muun muassa kokoustilat, puhelinkopit, lounge-tilat ja hyvin varusteltu HUB-pienkeittiö.

Samassa rakennuksessa on myös aulapalvelu ja laadukas Aleksis ravintola. HUB-asiakkaana saat myös alennusta

vastikään uudistetuista tyylikkäistä ja avarista saunatiloistamme, joissa on myös keittiö ja suuri terassi. Yrityksistä ja

erittäin tyytyväisistä HUB-asiakkaista koostuva vilkas yhteisö sekä säännölliset sosiaaliset- ja 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 & catering-

palvelut

Pysäköinti Aulapalvelu & turvallisuus Ravintolat & kahvilat

Kuntosali Pukuhuone- ja suihkutilat Siivous & ylläpito Yhteisö

Työympäristöratkaisut Nettiyhteydet Tulostus

Ravintolat & kahvilat

Herkullista ruokaa
tarjolla koko
päivän
Suosittu ja laadukas ravintola Aleksis tarjoaa

herkullista lounasta, mutta myös viihtyisän

ympäristön työtapaamisille laadukkaan kahvin

äärellä. Ravintolan monipuolinen tarjonta

kattaa perinteiset pohjoismaisen keittiön

antimet, runsaan salaattipöydän ja maukkaan

grilliruokavalikoiman.



SAAPUMISOHJEET

Technopolis Yliopistonrinne sijaitsee Tampereen keskustassa, ja sinne kävelee rautatieasemalta viidessä minuutissa.



TOIMITILA 327 M | TECHNOPOLIS YLIOPISTONRINNE

Vuokrattavana upea ja valoisa toimitila Technopolis Yliopistonrinteen B-talosta. Tila soveltuu hyvin noin 25-30 hengen

toimistoksi. Voidaan tarvittaessa muokata vuokralaisen tarpeiden mukaisesti. Yliopistonrinne tarjoaa laadukkaita

palveluita kuten monipuolisen kokouskeskuksen, kuntosalin, ravintolan sekä upeat sauna- ja VIP-tilat. Tila vapautuu

sopimuksen mukaan.
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Pinta-ala

327 m2

Tilan tyyppi

Toimisto

Kerros

6. kerros

Vapautuminen

Vapautumassa oleva

Pysäköinti

Pysäköintipaikkoja talon omassa hallissa sekä Hämpin

parkissa.

Osoite

Kalevantie 2 33100 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

Birgit Mustalahti
Key Account Manager

birgit.mustalahti@technopolis.fi

+358 46 870 0185


