LISÄPALVELUHINNASTO 2020 – CROWNE PLAZA HELSINKI-HESPERIA
Hinnat euroina sisältäen alv. 24 %

KALUSTUS

Näyttelypöydät (40 cm x 130 cm) sis valk liina

30 € kpl / tilaisuus

Tuolit

10 € kpl / tilaisuus

Pystypöydät näyttelyihin ø 70 cm

30 € kpl / tilaisuus

Pöytäliinat

10 € kpl / liina

Tuolihuput, vaalea

5 € / tuoli

1 fläppitaulu / tila veloituksetta, seuraavat

20 € kpl / tilaisuus

Lavan pala (1 m x 1.5 m, korkeus 40cm)
sis helmaliinoituksen.

40 € kpl

KALUSTEMUUTOKSET
Hesperia Sali (pyöreät pöydät normaalisti)

500-1000€

Lumo (pitkät pöydät normaalisti)

500€

Kalustomuutos kesken tilaisuuden (pl Lumo ja Hesperia Sali)

250€

NÄYTTELYSÄHKÖISTYS
Voimapistorasia 16A / 400 V (sis. sähkövirran kulutuksen)

160 €

Voimapistorasia 32A / 400 V (sis. sähkövirran kulutuksen)

370 €

Voimapistorasia 63A / 400 V (sis. sähkövirran kulutuksen)

580 €

Voimapistorasia 125A / 400 V (sis. sähkövirran kulutuksen)

790 €

Jatkojohto (3m tai 5m, viidellä pistokepaikalla)

25 € kpl / päivä

MIKROFONIT

Kokoustiloihin sisältyy kaksi mikrofonia (langaton käsi- / headset mikrofoni).
Langaton käsi- tai headset mikrofoni

75 € kpl / vrk

MUITA HINTOJA

Backstage alle 200 hengen tilaisuuksiin

200€

LISÄLAITTEET

Kannettava tietokone

150 € kpl / vrk

Puhujannäyttö LCD 42”
(Sama kuva kankaalla)

150 € / tilaisuus

Liikuteltava lisänäyttö omalla kaiuttimella 65”

180 € / vrk

Liikuteltava lisänäyttö 86”

280 € / vrk

Mikrofonikaiutin - Jabra

85 € kpl / vrk

Logitech MEETUP videoneuvottelulaite
100 € kpl / päivä tai 25 € / tunti
Hinta sisältää laadukkaan kameran, kaiuttimen ja mikrofonin sekä tasokkaan esityslaitteen. Ei edellytä
minkään ohjelmiston lataamista, yhteensopiva yleisimpien videokokousohjelmistojen kanssa.
HENKILÖSTÖ
Minimiveloitus 4h

Kokousavustaja
Arkisin

60 € / tunti / hlö

Pyhät + sunnuntaisin

120 € / tunti / hlö

Tekninen valvonta
Arkisin

80 € / tunti / hlö

Lauantaisin

115 € / tunti / hlö

Sunnuntaisin

160 € / tunti / hlö

Tarjoiluhenkilökunta
Arkisin

40 € / tunti / hlö

Pyhät + sunnuntaisin

80 € / tunti / hlö

Järjestyksenvalvoja
Arki, ilta ja yö

80 € / h / kpl

Arkipyhät ja sunnuntai

160 € / h / kpl

Minimiveloitus 4h

SOMISTUS

Ulkotulet telineellä (2 kpl)

30 € / 2 kpl

Rajaköydet (tolpilla) 1.5m (saa yhdistettyä max 6 x1.5m)

25€ / 1.5m

LIPUTUS

25 € / vrk / lippu,

Hotellin edessä on käytössä 3 lipputankoa,
(Suomen lippu sisältyy hintaan.)

KOPIONTI

Mustavalkokopio

0,35 € kpl

Värikopio

0,70 € kpl

PYSÄKÖINTI

Hotellin parkkihallissa 70 paikkaa, ei varattavissa etukäteen
Hotellin vieraille

26 € / vrk tai 3,50 € / h

INTERNET- YHTEYDET
Meeting –LAN
Langallinen internet yhteys yhdelle laitteelle.
Lan –yhteys 10 mb

110 € / yhteys

Lan –yhteys 50 mb

170 € / yhteys

Lan –yhteys 100 mb

310 € / yhteys

Meeting –Lan yhteyksiä tilattavissa rajoitettu määrä

Meeting –WLAN
Langaton internet yhteys tilaisuudelle. Asiakas määrittelee itse verkon nimen ja salasanan.
Wlan –yhteys 30/30mb

140€/yhteys/1-2päivää

Wlan –yhteys 50/50mb

300€/yhteys/1-2päivää

Wlan –yhteys 100/100mb

450€/yhteys/1-2päivää

Meeting – Wlan yhteyksiä on tilattavissa rajoitettu määrä.
Tilattava vähintään viikkoa ennen tapahtumaa hotellilta.

Crowne Plaza Conference Internet -yhteydet / käytössä veloituksetta
Tarjoamme asiakkaiden käyttöön veloituksetta julkisen langattoman Internet-yhteyden 10Mb. Palvelun
toimivuus on tukiasemakohtaisesti rajoitettu, joten nopeus on riippuvainen yhtäaikaisten käyttäjien
määrästä. Crowne Plaza Conference -verkkoon voi kirjautua sisään ilman erillisiä tunnuksia.

RAKENNUS JA PURKAMINEN

Ellei toisin sovita, ovet avataan tilaisuutta varten tunti ennen tilaisuuden alkua ja ovet suljetaan puoli
tuntia tilaisuuden päättymisen jälkeen.
Muu rakennus- ja purkuaika on maksullista ja tulee varata erikseen:
Rakennusaika 150 € / tunti (minimi veloitus 4h)
Rakennusajalta veloitamme 150 euroa / tunti, kun hotelli päättää rakennusajan. Rakennusaika
ilmoitetaan asiakkaalle noin viikkoa ennen tilaisuutta. Mikäli asiakas haluaa varmistaa tietyn
rakennusajan, veloitamme tilasta tilavuokraa voimassaolevan hinnaston mukaisesti.
Huomioitavaa! Rakennusaika ei sisällä henkilökuntaa.

LISÄMAKSU ILTATILAISUUKSISSA KELLO 23.30 JÄLKEEN
400 € / alkava tunti, mikäli tilaisuudessa on valomerkki klo 23.30 jälkeen.

Pidätämme oikeuden hinnan tarkistuksiin.

