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Taide- ja kulttuurikeskus Kalevan Navetta, Seinäjoki
SIJAINTI 

JÄSENHINTA

56 €
(+alv 24%)

HINTA

56 €
(+alv 24%)

26.11.2021 | Seinäjoki, Taide- ja kulttuurikeskus Kalevan Navetta

Etelä-Pohjanmaan kauppakamari 70v. juhla
26.11.2021 Seinäjoki

Tervetuloa juhlistamaan kamarimme 70-vuotista taivalta tunnelmalliseen Kalevan
navettaan. Luvassa on iloinen ja mukava ilta, jossa ei pönötetä! 

Tarjolla on maistuvaa ruokaa, viihdettä ja tottakai mahtava mahdollisuus verkostoitua
elinkeinoelämän muiden vaikuttajien kanssa.

Pukukoodi: tumma puku.

Illalliskortin hinta: 70e / henkilö, sis. ALV. 

Mahdolliset muistamiset tilille: FI48 4747 4020 0105 02

Lahjoitamme kerätyt varat maakunnan lasten ja nuorten mielenterveystyöhön 

sekä valtakunnalliseen Nenäpäivä-keräykseen.

Ilmoittautumisen yhteydessä kerrothan myös mahdollisesta erityisruokavaliosta.

Hintaan sisältyy ruoka ja ohjelma.

KAUPPAKAMARI KAUPPA



Kuvaus

Tervetuloa juhlistamaan kamarimme 70-vuotista taivalta tunnelmalliseen
Kalevan navettaan. Luvassa on iloinen ja mukava ilta, jossa ei pönötetä! 

Tarjolla on maistuvaa ruokaa, viihdettä ja tottakai mahtava mahdollisuus
verkostoitua elinkeinoelämän muiden vaikuttajien kanssa.

Pukukoodi: tumma puku.

Mahdolliset muistamiset tilille: FI48 4747 4020 0105 02

Lahjoitamme kerätyt varat maakunnan lasten ja nuorten
mielenterveystyöhön 

sekä valtakunnalliseen Nenäpäivä-keräykseen.

 

Mikäli tarvitset majoitusta Seinäjoella, jäsenyrityksemme Hotelli-
Ravintola Alma 

(Ruukintie 4, Seinäjoki), tarjoaa majoitusta seuraavasti:

Uusi Torni: 95€/1hh ja 115€/ 2hh, vrk. 

Hinnat sisältävät paikoituksen, saunan sekä aamiaisen pääsalissa.
Varaukset ja tiedustelut: puh. 06 421 52 00 / Hotelli Alma

Original Sokos Hotel Vaakuna (Kauppatori 3, Seinäjoki) tarjoaa

majoitusta seuraavasti:

92€/ 1hh std-luokan huone/vrk

110€/ 2hh std-luokan huone/vrk

Hinnat sisältävät aamiaisen sekä S-Card-edut henkilökohtaisen kortin
haltijalle.
Varaukset: puh. 010 76 47 000 tai vaakuna.seinajoki@sokoshotels.fi

Tarjous voimassa 12.11.2021 mennessä tehtyihin varauksiin.

Ohjelma

19:00 Ovet aukeavat

00:30 tilaisuus päättyy

Ohjelma tarkentuu myöhemmin

Etelä-Pohjanmaan kauppakamari

06 429 8100
ep@kauppakamari.fi

Peruutusehdot

Ilmoittautumisen voi peruuttaa kuluitta vähintään kaksi (2) viikkoa ennen tilaisuutta. 13–7 vuorokautta ennen peruutetuista ilmoittautumisista veloitetaan 50 %
osallistumismaksusta ja tämän jälkeen peruutetuista ilmoittautumisista veloitetaan koko osallistumismaksu. 

 

Oikeudet muutoksiin

Muutokset mahdollisia.

mailto:vaakuna.seinajoki@sokoshotels.fi
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