
MÖTEN
SOM BERÖR

EVENEMANG     MÖTEN     KONFERENSER

Arrangera ett evenemang i Vasa



Centrums 
HOTELLKAPACITET 
över 850 rum

RESECENTER
3,5 h till eller från 
Helsingfors

KOSTNADSEFFEKTIVT
förmånliga utrymmen, 
korta avstånd, allt nära

VASA ELEKTRISKA 
ARENA
personkapacitet
6800

ELISA STADION
personkapacitet 
11 200

Till och från Sverige 
på några timmar med 
WASALINE

ETT LEVANDE CENTRUM
över 100 butiker
över 90 restauranger och caféer
2 shoppingcenter

VASA FLYGPLATS
flera dagliga turer till 
och från Helsingfors 
och Stockholm

VASA



En liten stads fördelar kombinerat med en stor stads 
stämning ger mångsidiga möjligheter till att ordna 
evenemang i Vasaregionen. 

Personlig betjäning i kombination med att det är en
kelt att förflytta sig skapar unika ramar för att ordna 
evenemang, möten och konferenser.

STORSTADSSTÄMNING I 
ETT KOMPAKT PAKET

VASA UNIVERSITET
Finlands vackraste 
campus

BOTNIAHALLEN
Finlands största 
allaktivitetshall, 
personkapacitet 5000

VASA UNDER-
STÖDER KULTUR 
mest av alla städer 
i Finland

MÖTESLOKALER 
MED KARAKTÄR 
i centrum, vid havet 
och i lugnet på lands-
bygden

KVARKENS 
SKÄRGÅRD
är ett UNESCO-
världsarv 

1. Utrymmen, resurser och alternativ för 
alla typer av evenemang

2. Undvik rusning – korta avstånd 
överallt

3. En äkta kulturstad med utbud på 
internationell nivå

4. Kombinera arbete och fritid i en unik 
havsnära stadsmiljö

5. Nordens energihuvudstad fylld med 
positiv energi och passionerad attityd

ORSAKER ATT 
ORDNA 
EVENEMANG I VASA5



Visit Vasa / Vasaregionens Turism Ab

POSTADRESS PB 1003, 65101 VASA
BESÖKSADRESS REWELL CENTER 2 VÅN., 
ÖVRE TORGET, VASA
TELEFON +358 6 325 1145
E-POST visit.vaasa@visitvaasa.fi

De bästa evenemangen skapar historier som man 
med ett leende på läpparna talar om i många år 
 efteråt. Berörande möten inverkar på många vis. 
Någon har hittat sin drömarbetsplats eller gjort en 
revolutionerande businessdeal. En annan har hittat 
sin blivande partner, blivit utnämnd till turneringens 
bästa spelare eller fått en bild tagen tillsammans med 
favoritartisten. 

Vårt uppdrag är att så många som möjligt av dessa 
evenemang ordnas i Vasaregionen. Evenemangs
platserna, logistiken och de praktiska arrange
mangen bildar grundstenarna för oförglömliga 
minnen. Faciliteterna i Vasaregionen är i skick och 
skapar möjlig heter att ordna såväl stora som små 
evenemang. Vare sig du skall ordna ett företagsevent,  
vetenskaplig konferens eller fritidsevenemang – tag 
kontakt med oss, så ordnar vi tillsammans med er ett 
oförglömligt evenemang som det talas om länge.

Välkomna till Vasa!
Laila Schauman
Max Jansson


