
 
SOSTE Suomen sosiaali ja terveys ry ja jäsenyhdistykset 

TERVETULOA SOPIMUSASIAKKAAKSI 2022-2024. 

 

Sopimusasiakkaana saat kaikki nämä edut käyttöösi:  

 

MAJOITUS 

• 12% alennus päivän Full Flex-hinnasta kaikissa Suomen Scandic-hotelleissa 

• 12% alennus päivän BAR-hinnasta kaikissa Suomen Hilton®-hotelleissa 

• 12% alennus päivän BFR-hinnasta kaikissa Suomen InterContinental Hotels Group® 

-hotelleissa (IHG); Crowne Plaza Helsinki - Hesperia, Hotel Indigo Helsinki - 

Boulevard ja Holiday Inn® -hotellit 
 

Majoitussopimushinnat koskevat enintään yhdeksän (9) huoneen varauksia.  

Ryhmävaraukset (10 huonetta tai yli/ vrk) hinnoitellaan aina tapauskohtaisesti. 

Scandic pidättää oikeuden olla tarjoamatta alennusta erityisen korkean kysynnän aikaan.  

Scandic-hotellien hintojen varausehdot löydät nettisivuiltamme. 

 

KOKOUS 

• 10% alennus määritellyistä kokouspaketeista kaikissa Suomen Scandic-, Hilton®- ja 

Crowne Plaza®-, Hotel Indigo®- ja Holiday Inn® -hotelleissa 

• Kokouspakettien minimihenkilömäärät: Scandic 8 henkilöä, IHG ja Hilton -hotellit 10 

henkilöä. 

• Kokouspakettien määritelmät löydät nettisivuiltamme: Scandic-hotellit, Hilton®-

hotellit, Crowne Plaza Helsinki – Hesperia ja Holiday Inn® -hotellit. 
 

Sopimus on voimassa 1.12.2022 – 31.12.2024. 
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SCANDIC  

  
Varaa asiakasnumerolla D000030373  
  
Yksittäiset huonevaraukset (max yhdeksän   

huoneen varaus/ vrk)  
  
https://www.scandichotels.fi/?bookingcode=D000030373 
  
www.scandichotels.fi (varauskoodi: asiakasnumero)  
  
Varaus- ja asiakaspalvelu  
+358 200 81800 (0,65 €/min + pvm/mpm)  
  
  

  

Scandic kokous- ja ryhmämyynti  
Oman sopimusyhteyshenkilön kautta, tai  
  
Suomi meeting.fi@scandichotels.com   

+358 300 870 888 (0,26 €/min + pvm/mpm)  

 

HILTON  

  
Varaa asiakasnumerolla D000046067  
  
Yksittäiset huonevaraukset (max yhdeksän   

huoneen varaus/ vrk)  
  
www.hilton.com ((Special rates/ Corporate Account: asiakasnumero)  
  
Hilton Helsinki Airport   
+358 9 73220, helai.airport@hilton.com   
Hilton Helsinki Kalastajatorppa   
+358 9 45811, helsinkikalastajatorppa@hilton.com   
  
Hilton Helsinki Strand   
+358 9 39351, helsinkistrand@hilton.com   
  

 

  

Hilton kokous- ja ryhmämyynti   
Oman sopimusyhteyshenkilön kautta, tai  
  
sales.hiltonhelsinki@hilton.com   
  
Kokousvaraukset   
+358 300 870 882 (0,26 €/min + pvm/mpm)  
Ryhmävaraukset   
+358 9 42722538  
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HOLIDAY INN,   

CROWNE PLAZA, INDIGO   

   

Varaa asiakasnumerolla D787030489  
  
Yksittäiset huonevaraukset (max yhdeksän   

huoneen varaus/ vrk)  
  
www.ihg.com (Rate preference/ Corporate Special Rate/ Corporate ID: asiakasnumero)  
  
Varaus- ja asiakaspalvelu  
+358 200 81800 (0,65 €/min + pvm/mpm)  
  

IHG kokous- ja ryhmämyynti   
Oman sopimusyhteyshenkilön kautta, tai  
  
meeting.fi@scandichotels.com   
+358 300 870 887 (0,26 €/min + pvm/mpm)  

 
KOE SCANDIC  
  
Aamiainen – runsaan hotelliaamiaisen tarkasti valikoidut tuotteet sopivat moneen makuun, 
myös erityisruokavalioihin.  
Wi-Fi – maksuton langaton nettiyhteys takaa vaivattomat yhteydet.  
Kirjaudu sisään ja ulos netissä – lataa Scandic-sovellus ja saat kätevät palvelumme 
käyttöösi kaikkialla.  
Kuntohuone – kuntoile ja virkisty maksutta.  
Shop – jokaisessa hotellissa on 24 h avoinna oleva Shop, josta voit ostaa hammasharjan, 
pikkupurtavaa tai kupillisen kahvia.  
Scandic Klassikot – suosituimmat annoksemme tehdään tuoreista raaka-aineista ja 
maistuvat aina yhtä herkullisilta.  
Kestävä kehitys – Scandicissa majoitut, syöt ja kokoustat vastuullisesti – hyvällä 
omallatunnolla.  
Esteettömyys – fiksut ratkaisut hotelleissamme sinun erityistarpeitasi varten.  
Turvallisuus – ympärivuorokautinen ja koulutettu henkilökuntaa varmistaa rennon ja 
turvallisen vierailun.  
Kokoukset – Ammattitaitoiset kokousasiantuntijamme ovat apunasi suunnittelusta 
toteutukseen räätälöiden toiveidenne mukaisen tilaisuuden.  
  
Sopimusasiakkaana nautit myös Coworking-tuotteestamme alennetuin hinnoin:   

• 1 päivä: 15 € (norm. 19 €)  
• 1 päivä sis. hotelliaamiainen: 25 € (norm 29 €)  
• Lue lisää coworkingistä Scandic-hotelleissa nettisivuiltamme.  

  
Lämpimästi tervetuloa! 
 

   

SOPIMUSYHTEYSHENKILÖ:     
Olli Turunen 

Sales Manager 

olli.turunen@scandichotels.com 

+358400289202 
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