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Logomo tarjoaa modernit tilat juhlien 
järjestämiseen Turun keskustassa. Catering-
kumppanimme toimii apunasi tunnelmallisten 
juhlatarjoiluiden ideoinnissa ja toteutuksessa.

Kun suunnittelet tilaisuuttasi Logomoon, sinulla on 
käytettävissäsi muuntuvat tilat, uusin tekniikka sekä 
logomolaisten osaaminen. Tunnemme talomme kuin omat 
taskumme, joten osaamme suositella juhlallesi juuri oikeaa 
tilaratkaisua. Ota yhteyttä ja ylläty positiivisesti!

LOGI-salit | 40–250 hengelle

Logomon 1800-luvun lopulla rakennetut LOGI-salit tarjoavat 
kauniit puitteet juhlille. Saleissa yhdistyy historiallisen 
konepajan rosoisuus, romanttiset holvikaari-ikkunat ja 
moderni tekniikka.

MOVE 1 -sali | 50–100 hengelle

MOVE 1 -salin black box -tilassa voi juhlia tunnelmallisesti 
tai bilettää täysillä. Sali on yhdistettävissä Logomo Kitchenin 
ravintolaan, jolloin juhlimaan mahtuu jopa 350 henkeä. 
 
LOGOMO-sali 1 ja 2 | 250–1500 hengelle

Upean LOGOMO-salin ainutlaatuisen ilmatyynyillä liikkuvan 
katsomon ansiosta tila tarjoaa muuntuvat puitteet erilaisille ja 
erikokoisille tapahtumille. Korkea sali ja loft-henkinen aulatila 
sopivat juhlavaan tilaisuuteen. Kun saatavilla on tällainen tila, 
voit sinäkin päästää mielikuvituksesi irti!

Esimerkiksi:
100 hengen juhla LOGI 1–2 -salissa 
59,00 € / hlö (sis. alv)

Hinta sisältää:
•  Juhlatilan klo 18.00 - 24.00
•  Pitkät pöydät mustilla reunahuppuliinoilla 100 hengelle 
•  Logomon ja cateringin henkilökunnan
•  Perussiivouksen ennen ja jälkeen tapahtuman sekä
 siivouspäivystyksen
•  Narikkarakenteet tapahtumahenkilömäärälle
•  Oman sisäänkäynnin, aulan ja wc-tilat
•  Narikkapalvelu lisämaksusta + 2,50 € / hlö
• Buffetmenun:

Briejuustoa, paahdettua suolapähkinää ja hillottua aprikoosia
Chorizo-perunatortillaa ja chipotle cremeä

Paahdettua broileria, valikoima salaatinlehtiä, jumbo-oliiveja 
ja sahrami-aiolia | Yrtti-ricottaraviolisalaattia rucolalla ja 
friteeratuilla kapriksilla

Härän rintaa ja Café de Paris –kastiketta | Yrttiperunoita

Logomo Kitchenin leipää ja tuorejuustolevitettä

Mustaherukka-marenkileivos

Sunborn Catering / LOGOMO Kitchen
Köydenpunojankatu 14, 20100 Turku

puh. 02 445 6700 | info@sunborncatering.com

www.sunborncatering.com

LOGOMO
Köydenpunojankatu 14, 20100 Turku

puh. 029 123 4808 | myynti@logomo.fi

www.logomo.fi



Myös muut kuin turkulaiset juhlivat 
Logomossa vaivattomasti.

Juhlatunnelma alkaa jo hotellilla, josta kuohuviinilasillisen 
jälkeen kuljetus vie mukavasti suoraan Logomoon juhlimaan.
Ja juhlaillan jälkeen kuljetus tuo takaisin hotellille, jossa 
hyvien yöunien jälkeen odottaa runsas aamiainen.

Scandic Julia -hotelli on yksi Turun moderneimmista 
hotelleista. Se sijaitsee aivan kaupungin keskustassa, 
Aurajoen tuntumassa ja trendikkään Vähätorin 
vieressä, joka on kaupungin uusi kulinaarinen keskus 
sisustuskauppoineen. 

Majoitus ja kuljetuspaketti

• Majoitus aamiaisineen kahden hengen huoneessa Juliassa
• Lasillinen kuohuviiniä omassa tilassa ennen kuljetusta
• Kuljetus Logomoon sekä takasin hotellille

Hinta 80,50 euroa / henkilö / yö (sis. alv.)

Erilaisilla teknisillä ratkaisuilla ja valaistuksilla luot Logomon 
kauniisiin tiloihin tapahtumasi näköisen tunnelman. 
Bright Finland suunnittelee ja toteuttaa kaikenkokoisia 
tapahtumia parhaalla mahdollisella valo-, ääni-, ja 
videokalustolla sekä lava- ja tapahtumarakenteilla. 
Tee juhlatilastasi ainutlaatuinen Brightin ammattitaitoisen 
henkilökunnan kanssa!

Valaistuspaketti-esimerkki
Seinien värjäys led-valoilla
Tähtitaivas led-valoseinä
Riisipalloasetelma

Hinta 1 240,00 € paikoilleen asennettuna (sis. alv.)

Kysy lisäideoita ja tarjousta omaan tapahtumaasi:

Bright
Sami Heikkilä
puh. 050 568 1898 I sami.heikkila@brightgroup.fi
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LISÄTUNNELMAA
TEKNIIKALLA

MAJOITUS
JA KULJETUS


