TILAVUOKRAAJIEN KÄYTÖSSÄ
OLEVAT LAITTEET & KALUSTEET

TUOLIT
Forum Boxista löytyy 60 kpl kuvanmukaista, mustaa taittotuolia.
Mahdollisia lisäkalusteita saa tuoda mukanaan. Esimerkiksi useiden
catering-yrityksien kautta voi vuokrata lisätuoleja tai -pöytiä.

PÖYDÄT
Tilavuokraajan käytettävissä on pöydät noin 65 vieraalle.
Valkoisella laminaatilla päällystettyjä, teräsjalkaisia, kuvamukaisia
taittopöytiä on 10 kpl. Pöydät ovat mitoiltaan 80 x 180 cm.
Pöytäliinoja meillä ei valitettavasti ole tarjota.

SIIVOUSPALVELU
Tarjoamme lisähintaan loppusiivouksen. (200€ sis. alv)
Loppusiivoukseen sisältyy kalusteiden, pöydät + tuolit ja muu gallerian
lainatekniikka, vieminen takaisin varastoon, pintojen siistiminen sekä
roskien vienti. Tilavuokraajan vastuulle jää omien koristeiden ja
tavaroiden kerääminen talteen sekä mahdollisen pitopalvelun
tavaroiden organisoiminen pois tilasta.

ÄÄNENTOISTOLAITE,
LISÄVALOT, VIDEOTYKKI &
VALKOKANGAS
Vuokraamme lisämaksusta Bose S1
Pro Multi-Position PA System
-äänentoistolaitetta (1 kpl), joka on
kytkettävissä esimerkiksi
mobiililaitteeseen Bluetoothyhteydellä tai AUX-piuhalla. Hintaan
sisältyy tarvittaessa kaksi
langatonta mikrofonia. (yht.80€)
Lisävaloiksi on mahdollista vuokrata
kaksi Cameo Root par-4 valoa
tuomaan tunnelmaa eri
värivaihtoehdoilla. (yht.80€)
Vuokrattavana myös
toimistolaatuinen Epson-videotykki
sekä valkokangas. Kolmijalalla
seisova valkokangas on kooltaan n.
130 x 210 cm. Pakettiin sisältyy 7m
pitkä HDMI-kaapeli.(yht.80€)

KUKKAMALJAKOT & TUIKKUKIPOT
Tilavuokraaja saa halutessaan käyttää gallerian kukkamaljakoita (n. 15 eri
kokoista). Galleriasta löytyy lisäksi lasisia tuikkukippoja (n. 30 kpl). Kynttilät
tulee tuoda omasta takaa.

MUUT ASTIAT
Gallerian pieni keittiö on tilavuokraajan/pitopalvelun käytettävissä ja
keittiöstä löytyy pieni määrä mm. tarjoilukulhoja, tarjottimia ja karahveja.
Keittiössä ei ole astianpesukonetta.

**Kaikki lainatut astiat ja välineet tulee ystävällisesti laittaa puhtaina
paikoilleen tilaisuuden päätyttyä. Lisäpalveluna ostettuun loppusiivoukseen
kuuluu myös gallerian omien lainatavaroiden puhdistus.

ROSKA-ASTIAT
Gallerialta löytyy kaksi 80 litran saavia esim. roskien tai pullojen ja tölkkien
keräämiseen. Keskikokoisia, metallisia roska-astioita on niin ikään kaksi.

JATKOJOHDOT & MUUT TYÖKALUT
Galleriasta löytyy noin 15 eri mittaista (1,5m-10m) mittaista jatkojohtoa sekä
yksi 25m jatkoroikka. Niitä jatkojohtoja, jotka eivät ole tilaisuuden aikana
muussa käytössä, esim. osana meneillään olevan taidenäyttelyn tekniikkaa,
saa ilman muuta lainata.
Meiltä löytyy lisäksi paljon erilaisia työkaluja ja tarvikkeita, joita tilaisuuden
järjestäjän on mahdollista lainata. Kysy tarkempia tietoja
henkilökunnaltamme!

YLEISTÄ TILAVUOKRAUKSESTA
Galleria Forum Box on ainutlaatuinen ja innostava ympäristö yritys- ja
yksityistilaisuuksille. Tilassamme onnistuvat niin pikkujoulut,
yritystilaisuudet, häät, karonkka- ja syntymäpäiväjuhlat kuin seminaarit ja
tuotelanseerauksetkin.
Gallerian 300 m²:n kokoinen ja parhaimmillaan kuuden metrin korkuinen
tila sijaitsee Helsingin keskustassa, Hietalahden torin ja Kampin kupeessa
(raitiovaunujen 7 ja 9 Länsilinkki-pysäkiltä n. 100 metrin päässä)
Luonnollisesti kaikki galleriassa tapahtuva toiminta tulee tapahtua esillä
olevan näyttelyn ehdoilla. Pääsääntöisesti vuokraamme tilaa gallerian
aukioloaikojen ulkopuolella. Galleria on avoinna tiistaista sunnuntaihin kello
12–17, maanantaisin suljettu. Tapahtumia voi järjestää joustavasti myös
maanantaisin gallerian ollessa kiinni.
Maksimihenkilömäärämme on n. 100. Tilojemme maksimikapasiteetti
vaihtelee aina kunkin näyttelyn mukaan. Olethan yhteydessä, niin voimme
arvioida näyttelyn soveltuvuutta tapahtumallesi yksityiskohtaisemmin.

Ota yhteyttä tai kysy henkilökunnaltamme, niin kerromme
mielellämme lisää!
Pyydä tarjous tilasta tapahtumaasi varten:
puh. 050 548 7604 / 050 524 1781 tai tila@forumbox.fi

LÄMPIMÄSTI TERVETULOA
VIETTÄMÄÄN IKIMUISTOINEN
TILAISUUTESI FORUM BOXIIN!

