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Päiväpassi
CoWork-tilat + WiFi

19 € / päivä + alv
Kuluttajahinta 23,56 € (sis. alv 24 %)

Päiväpassi + parkki
CoWork-tilat + WiFi + pysäköinti

25 € / päivä + alv
Kuluttajahinta 31,00 € (sis. alv 24 %)

Kuukausipassi
CoWork-tilat + WiFi + 

Sisärinki-jäsenetuohjelma

59 € / kk + alv
Kuluttajahinta 73,16 € (sis. alv 24 %)

Kuukausipassi + parkki
CoWork-tilat + WiFi + pysäköinti 

parkkihallissa + Sisärinki-jäsenetuohjelma

109 € / kk + alv
Kuluttajahinta 135,16 € (sis. alv 24 %)

CoWork-tilat ja palvelut

YLEISET TYÖTILAT

CoWorkimme rauhalliset työskentelypisteet sekä ravintolan pöydät ovat
vapaasti käytettävissäsi. Näiden lisäksi CoWorkimme tarjoaa monenlaisia 
muita istumapaikkoja, jossa voit työskennellä ja inspiroitua.

HILJAISEN TYÖN TILA

CoWorkimme 2. kerroksessa sijaitseva hiljaisen työn tila tarjoaa sinulle rauhaa,
kun haluat keskittyä työhösi ilman ylimääräistä hälyä. Hiljaisen työn tilassa on 
kahdeksan työpistettä, jotka ovat varusteltu sähköpöydillä, näytöllä, hiirellä, 
näppäimistöllä sekä erilaisilla adaptereilla.

PHONE BOXIT JA MEETING BOXIT

CoWorkimme molemmissa kerroksissa on vapaassa käytössä muutama yhden
hengen äänieristetty Phone Box, jossa voit hoitaa puheluita tai lyhyitä etäkokouksia 
rauhassa, häiritsemättä muita. Lisäksi CoWorkissa on isompia Meeting Boxeja, joita 
voit varata käyttöösi lisämaksusta. Katso lisää sivulta 4.

SISÄRINKI-JÄSENETUOHJELMA

Sisärinki-jäsenetuohjelma on monipuolinen verkossa ja mobiilissa toimiva etu-
ohjelma KPY Novapoliksen asiakkaille. Sisärinki tarjoaa sinulle lukuisia paikallisia 
ja valtakunnallisia etuja niin kotiin, vapaa-aikaan, matkailuun, hyvinvointiin kuin 
autoiluunkin. Lisäksi tarjolla on kuukausittain vaihtuvia kampanjoita ja arvontoja.

Nämä yllämainitut palvelut kuuluvat muutoin CoWorkin päivä- ja kuukausipasseihin paitsi Sisärinki-jäsenetuohjelma 
sisältyy vain CoWorkin kuukausipasseihin.
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Yrityspassi
Yrityspassi on Novapoliksen 

asiakasyritysten ja - organisaatioiden oma
henkilöstön kokoon pohjautuva jäsenyys.

Hinta kuukaudessa kattaa
yrityksen koko henkilöstön.

Päiväpassi ──  4,90 € / hlö

Alle 10 hlö tiimi ──  59 € / kk

Alle 20 hlö tiimi ──  109 € / kk

Alle 50 hlö tiimi ──  199 € / kk

Alle 100 hlö tiimi ──  299 € / kk

Alle 200 hlö tiimi ──  399 € / kk

Alle 500 hlö tiimi ──  599 € / kk

Yli 500 hlö tiimi ──  799 € / kk

KPY Novapolis on modernin työpäiväkokemuksen edelläkävijä.  
Meiltä saat kaiken yrityksesi tarpeisiin – joustavat toimitilat, palvelut 

sekä osaajat ja vastuulliset hankinnat. Samalla tulet osaksi eloisaa 
yhteisöä ja olet mukana rakentamassa alueemme kilpailukykyä 

ja elinvoimaa.

Toimimme Kuopion alueen osaamisen, kehittämisen ja 
kansainvälistymisen solmukohtana, jossa ihmiset ja yritykset kohtaavat.

Osaajien kaupunki. Novapolis.

Hintoihin lisätään alv 24 %.
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Meeting Box
2-4 hengen 8 € / tunti + alv 24 %
4 hengen 12 € / tunti + alv 24 %

Origo Studio
49 € / tunti + alv 24 %

350 € / päivä + alv 24 %

Postiosoite ja - palvelut
100 € / kk / yritys + alv 24 %

Lounas
12,30 € (sis. alv 24 %)

Pysäköinti
2 € / tunti (sis. alv 24 %)

CoWork lisäpalvelut

MEETING BOX

CoWorkimme molemmissa kerroksissa on varattavissa eri kokoisia ja ääni-
eristettyjä Meeting Boxeja pieniin tai isoihin palavereihin. Meeting Boxeissa
on näkösuojateippaukset sekä varusteluina pöytä, sohvat tai tuolit, Poly Studio 
video- ja soundbar sekä WiFi-yhteys. Lounasaikaan 10.30-13.00 Meeting Boxien
varaus on maksutonta.

POSTIOSOITE JA POSTIPALVELU

Yrityksellesi on mahdollista tilata CoWorkiin / Microkadun M-osalle postiosoite 
sekä postipalvelu, jolloin pääset noutamaan postisi kätevästi aulapalvelusta.

GIGA KOKOUS- JA WEBINAARISTUDIO

Olennainen osa nykyaikaista työpäiväkokemusta ovat erilaiset webinaarit, 
digitapahtumat ja etäpalaverit. Giga kokous- ja webinaaristudio mahdollistaa niiden 
järjestämisen sekä podcastien nauhoittamisen ketterästi ja vaivattomasti. Tilan
vuokraan kuuluu tilan tekniikka, kalustus ja varustelu, jota sinun on helppo käyttää.

LOUNASRAVINTOLA

CoWorkimme Tastory Origo -ravintolassa koet elämyksellisen lounashetken. 
Tuoreet, sesonginmukaiset raaka-aineet tuovat annoksiin raikkautta ja 
vaihtelevuutta. Hav a Java -kahvilan baristojen loihtimilla erikoiskahveilla nautit 
inspiroivista hengähdyshetkistä. Kohtaa ihmisiä, vaihda ajatuksia ja uppoudu 
mielenkiintoisiin keskusteluihin.
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