Aikuiskoulutuskeskus Taitaja
Kouvolan Aikuiskoulutuskeskus Taitaja tuottaa yrityksille, yhteisöille ja yksityisille henkilöille monipuolisia
palveluratkaisuja. Koulutuksen ja osaamisen kehittämisen ohella tarjoamme viihtyisiä tiloja pienistä
kokouksista suuriin tapahtumiin. Oppilaitoksessamme toimii kaksi ravintolaa.
Kouvolan Aikuiskoulutuskeskus Taitaja tarjoaa viihtyisiä ja moderneja kokous- ja tapahtuma- tai juhlatiloja
yksityisten henkilöiden ja yritysten käyttöön. Uusi, viihtyisä ja valoisa lisärakennuksemme on valmistunut
heinäkuussa 2015. Olemme avoinna ympäri vuoden.
Sijainti: Taitajantie 2, 45100 Kouvola
Kokoustilat
Auditorio, paikkamäärä max 80
Kokoustiloja, tilat muunneltavissa 12-40 henkilöä
Muunneltavia luokkatiloja, max. 100 henkilöä
Tietokoneluokkia
Ravintola Armas, max. 30 henkilöä
Lounaskahvila Ilonan sali, max. 140 henkilöä
Kokoustilat on varustettu modernilla kokoustekniikalla.
Kokouspaketit
Kokouspäivä 25 €/hlö + alv 24%
aamukahvi ja suolainen tarjottava
lounas linjastosta (sis. alkukeitto, salaatti, lämmin ruoka ja jälkiruoka ja kahvi)
iltapäiväkahvi ja makea tarjottava
kokoustila
Kokous 4 h 15 €/hlö + alv 24%
kokouskahvit ja esim. suolainen piirakka ja kahvi

kokoustila
Toteutamme kokouspaketit aina asiakkaan tarpeiden mukaan. Kysy tarjousta kokouspaketeista.
Esimerkkejä lisäpalveluista kokouksen yhteyteen
Sosiaalisen median koulutuspaketti 2 h
Alkusammutus 2 h
Turvallinen työympäristö 2,5 h
Asiakaspalvelukoulutus 2 h
Kokkikoulu 2 h
Hyvinvoiva työyhteisö: liikunta, ravinto 2 h
Toteutamme lisäpalveluita asiakkaiden toiveiden ja tarpeiden mukaan.
Ravintola & Catering Armas
30 hengen ravintolatila
käytettävissä kokoustilana ja teemallisiin lisäpalveluihin kokousten yhteydessä (esim.
kokkikoulu, viinitasting, etikettikoulutus)
catering –palvelut (juhlat, tapahtumat)

Aikuiskoulutuskeskus Taitaja
Taitajantie 2 45100 Kouvola
+358 20 7879 200 neuvonta@taitajantie.fi

Olemme avoinna ympäri vuoden.
Neuvonnan aukioloajat:
maanantai - torstai klo 7.45-16
perjantai klo 7.45-14

PALVELUT

Oheispalvelut kokousten yhteyteen
Aikuiskoulutuskeskus Taitaja
Toteutamme asiakkaan toiveiden ja tarpeiden mukaan erilaaiis lisäpalveluista kokousten yhteyteen.

Esimerkkejä lisäpalveluista kokouksen yhteyteen
Sosiaalisen median koulutuspaketti 2 h
Alkusammutus 2 h
Turvallinen työympäristö 2,5 h
Asiakaspalvelukoulutus 2 h
Kokkikoulu 2 h
Hyvinvoiva työyhteisö: liikunta, ravinto 2 h
Toteutamme lisäpalveluita asiakkaiden toiveiden ja tarpeiden mukaan.
Ravintola & Catering Armas
30 hengen ravintolatila
käytettävissä kokoustilana ja teemallisiin lisäpalveluihin kokousten yhteydessä (esim. kokkikoulu,
viinitasting, etikettikoulutus)
catering –palvelut (juhlat, tapahtumat)

Kokouspäivä Aikuiskoulutuskeskuksessa
Aikuiskoulutuskeskus Taitaja
Koko päivän kokouspaketti

Toteutamme kokouspaketit aina asiakkaan tarpeiden mukaan. Kokouspaketteihin on mahdollista lisätä erilaisia
oheispalveluita, kuten lyhyitä koulutuspaketteja tai ravintoon, liikuntaan ja hyvinvointiin liittyviä
kokonaisuuksia.
Ota yhteyttä meihin!
Liena Silen
puh. +358 20 7879 211
liena.silen@taitajantie.fi

Kokous Aikuiskoulutuskeskuksessa
Aikuiskoulutuskeskus Taitaja
Lyhyt kokous Aikuiskoulutuskeskuksessa

Toteutamme kokouspaketit aina asiakkaan tarpeiden mukaan. Kokouspaketteihin on mahdollista lisätä erilaisia
oheispalveluita, kuten lyhyitä koulutuspaketteja tai ravintoon, liikuntaan ja hyvinvointiin liittyviä
kokonaisuuksia.
Ota yhteyttä meihin!
Liena Silen
puh. +358 20 7879 211
liena.silen@taitajantie.fi

