KESÄ 2022

Popup -telttakylä

Tällaista ei ole ennen
Suomessa nähty!
Suomi on tapahtumia pullollaan ja paikkoja, missä tapahtumia
järjestää, väärällään. Usein ongelmaksi kuitenkin muodostuu
se, mihin vieraiden on mahdollista illan tullen kallistaa päänsä.
Telttamajoitus on usein se helpoin ratkaisu, mutta ajatuksena
monelle mahdoton. On ahdasta ja kuumaa, happea ei riitä.
Teltta tulvii tai tuuli on vienyt sen mennessään. Ei kovin
houkuttelevaa...
Meillä on ratkaisu! Festivaaliteltat, joka majoittaa koko
kaveriporukan saman katon alle. Tilaa riittää, eikä happi

+358 505 055 477
info@telttaillen.fi
www.telttaillen.fi

varmasti lopu.
Rajoituksia ei ole, niin kauan kuin vain tonttia riittää. Teidän ei
tarvitse tehdä mitään muuta, kuin toivottaa valmiiksi
pystytettyihin telttoihin vieraanne tervetulleeksi. Tietysti
kesätapahtuma-hengessä, telttaillen!
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Mikä on
Vuonna 2020 perustettu luksustelttailuun
erikoistunut yritys, jonka missiona on lisätä
mukavuutta ja nautintoa telttailukokemuksiin.
Mission toteuttamisen päämoottorina toimii Jonna
Heinonen, akateemisen uran tehnyt, mutta
sittemmin takaisin luontoon palautettu
elämäntapahippi. Telttailun ja kesätapahtumien suuri
ystävä.
"Haluan tarjota festari-ja tapahtumavieraille
telttailuelämyksen, joka jää mieleen. Ei märkinä
makuupusseina ja telttatoverin varpaina suussa, vaan
tapahtumana, jonka sai viettää siihen tärkeimpään
asiaan, rentoon ja mukavaan yhdessäoloon
keskittyen. Olisipa itselläkin ollut kaikki nämä vuodet
tällainen majoittumisen mahdollisuus. Onneksi
tilanne on nyt korjaantunut ja haluan tarjota samaa
kokemusta myös muille."

Mitä tarjoamme
Lisämajoitusta suurien festaritelttojen
muodossa.
Majoitusta juuri niihin ajankohtiin, kuin
tarvetta on. Ei yhtään enempää, eikä yhtään
vähempää.
Mahdollisuutta tarjota majoitusta tavalla,
jota ei ole vielä Suomessa nähty.
Helpon palvelun, joka jättää teltoista
huolehtimisen meille.
Yksinkertaisen ja kilpailukykyisen
hinnoittelun
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Miten homma toimii?
Vuokraamme majoitukseen soveltuvia festaritelttoja, jotka voi
tapahtumien ajaksi lisätä omaan majoituskapasiteettiin.
Palveluun kuuluu telttojen pystytys hyvissä ajoin ennen
tapahtumaa, jonka jälkeen ne ovat tapahtumajärjestäjän
vapaassa käytössä.
Kun tapahtuma on ohi, ilmestymme jälleen paikalle,
puramme teltat ja viemme mennessämme.
Festaritelttamme ovat suuria, läpimitaltaan 5 metriä, pohjamuodoltaan ympyränmuotoisia
telttoja. Harjakorkeus on 3 metriä, eikä kulkuaukonkaan vuoksi tarvitse kyyristellä, oven
korkeuden ollessa 1,8 metriä. Teltat ovat hyttysverkotettuja ja rakenteeltaan umpinaisia, joten
yöpyjän ei tarvitse huolehtia telttaan kömpivistä kutsumattomista vieraista. Teltan saa myös
tarvittaessa lukittua. Telttaan mahtuu nukkumaan 10 aikuista. Mikäli haluaa elellä hieman
väljemmin, on 6-8 henkeä sopiva määrä majoittumiseen.

Mitä hintaan sisältyy?
Telttojen toimittaminen osoitetulle paikalle
Pystytys ja tarvittavien lisävarusteiden toimitus
Tapahtuman jälkihoito eli telttojen purku ja poisvienti
Sinun ei tarvitse:
Tehdä kalliita telttainvestointeja yhden tapahtuman vuoksi
Huoltaa / korjata / varastoida telttoja

Hinnasto

hintoihin lisätään alv.24%
Minimimäärä on 5 telttaa*, useamman teltan vuokrat

Telttavuokran

määräytyvät asteittain seuraavasti:

hintaan kuuluu

5 telttaa

= 900€

6.-10. teltta

= 150€ / teltta

telttojen pystytys ja
purku

11. - 15. teltta = 130€ / teltta
16.- 50. teltta = 110€ / teltta
Esim. 20 teltan vuokraus -> 900€ + 750€ + 650€ + 550€ = 2850€
Kuljetus:
Toimitamme telttoja ilmaiseksi 100km etäisyydelle Tampereelta. Mikäli tapahtuma sijaitsee
kauempana, kysy tarjousta.
*Mikäli haluat vuokrata vähemmän kuin 5 telttaa, otathan yhteyttä info@telttaillen.fi

Noutohinta
Teltat noudettuna ja palautettuna. Ei sisällä
pystytystä/purkua.
Vuokra-aika 5 vrk (ke 12.00 - ma 12.00). Muut ajat
tai pidempiaikaiset vuokrat sopimuksen/tarjouksen
mukaan.
Omatoimihaku / telttojen lähetys:

hinta: 125€ / teltta

Toimitamme tarvittaessa myös telttakalusteita
ja muuta telttailukokemusta parantavia
kilkkeitä, kuten valaisimia, latureita,
lämmittimiä ja koristeita.
Kysy rohkeasti!
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telttaillen

Seuraa meitä somessa ja
lähde kanssamme luomaan
unohtumatonta
tapahtumakesää
Terveisin;

-tiimi
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