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Järjestä tapahtuma Vaasassa



Keskustan 
HOTELLIKAPASITEETTI 
yli 850 huonetta

MATKAKESKUS
3,5 h Helsinkiin

KUSTANNUSTEHOKAS
edulliset tilat, lyhyet 
siirtymiset, kaikki lähellä

VAASAN SÄHKÖ 
AREENA
henkilökapasiteetti
6800

ELISA STADION
henkilökapasiteetti 
11 200

Ruotsiin muutamassa tunnissa 
WASALINELLA

ELÄVÄ KESKUSTA
yli 100 erilaista liikettä
yli 90 ravintolaa ja kahvilaa
2 ostoskeskusta

VAASAN 
LENTOKENTTÄ
useita päivittäisiä
lentoja Helsinkiin ja 
Tukholmaan

VAASA



Pienen kaupungin edut yhdistettynä suuren kaupun
gin tunnelmaan luovat moni puolisia mahdollisuuksia 
tapahtu mien järjestämiseen Vaasan seudulla. 

Persoonalliset ja kansainvälisen tason palvelut yh
distettynä helppoon liikkumiseen luovat unohtu
mattomat puitteet tapahtumien, kokousten ja kon
ferenssien järjestämiselle.

KOKOISTAAN 
SUUREMPI TUNNELMA

VAASAN YLIOPISTO
Suomen kaunein 
kampus

BOTNIAHALLI
Suomen suurin
monitoimiareena
henkilökapasiteetti 5000

VAASA TUKEE 
KULTTUURIA 
eniten Suomen 
kaupungeista

PERSOONALLISET 
KOKOUS TILAT 
keskustassa, 
meren äärellä ja
maaseudun rauhassa

MERENKURKUN 
SAARISTO
on Unescon maailman
perintökohde 

1. Tilaa, resursseja ja vaihtoehtoja 
kaikenlaisille tapahtumille

2. Vältä ruuhkat – lyhyt matka kaikkialle

3. Aito kulttuurikaupunki kansainvälisen 
tason palveluilla

4. Yhdistä työ ja vapaaaika merellisessä 
kaupunkimiljöössä, jota et löydä 
muualta

5. Pohjolan energiapääkaupunki täynnä 
positiivista energiaa ja intohimoista 
tekemistä

SYYTÄ JÄRJESTÄÄ 
TAPAHTUMA
VAASASSA5



Visit Vaasa / Vaasan seudun Matkailu Oy

POSTIOSOITE PL 1003, 65101 VAASA
KÄYNTIOSOITE Rewell Center 2 krs., Ylätori, Vaasa
PUHELIN +358 6 325 1145
SPOSTI visit.vaasa@visitvaasa.fi

Parhaimmat tapahtumat synnyttävät tarinoita, joita 
hymyssä suin kerrotaan vielä vuosien päästä. Vai
kuttavista kohtaamisista on monenlaisia seurauksia. 
Joku on löytänyt unelmiensa työpaikan tai solminut 
yrityksen tulevaisuuden mullistaneen businessdiilin. 
Joku toinen on löytänyt tulevan puolisonsa, palkittu 
turnauksen parhaana pelaajana tai päässyt samaan 
kuvaan suosikkiartistinsa kanssa. 

Meidän tehtävämme on huolehtia, että mahdollisim
man moni tällainen tapahtuma järjes tetään Vaa
san seudulla. Tapahtumapaikat, logistiikka ja 
käytännönjärjestelyt luovat puitteet unohtu
mattomille tarinoille ja Vaasan seutu on täynnä 
mahdollisuuksia isojen ja pienten tapahtumien 
järjestämiseen. Oletpa sitten suunnittelemas
sa yritystilaisuutta, tieteellistä konferenssia tai  
vapaaajantapahtumaa – ota meihin yhteyttä, niin 
järjestetään yhdessä unohtumaton tapahtuma, 
josta puhutaan pitkään.

Tervetuloa Vaasaan!
Laila Schauman
Max Jansson


