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                 Koolitusruumide rendihinnad ja teenused 2017 
 
 

Koolitusruum 1 (42 m2 ) 
Mahutab teatristiilis kuni 45 inimest. 
Ruumis on pabertahvel, dataprojektor, wifi, 
muusikakeskus, joogivee seade (kuum ja külm vesi), 
köögist saab teetassid. 

• Rendihind: 16 + KM = 19,20 eurot/h 
Minimaalne rendiaeg 2h 

• Päevahind: 70 + KM = 84 eurot/päev 
• Rendihind regulaarsele kasutajale (kolm või 

enam üritust hooaja jooksul): 
14,40 + KM = 17,28 eurot/h 
Minimaalne rendiaeg 2h 

• Päevahind regulaarsele kasutajale:  
63 + KM = 75,60 eurot/päev 

 
Koolitusruum 2 (70 m2) 
Mahutab teatristiilis kuni 85 inimest. 
Ruumis on pabertahvel, dataprojektor, wifi, 
stereosüsteem, joogivee seade (kuum ja külm vesi), 
köögist saab teetassid. 

• Rendihind: 25 + KM = 30 eurot/h 
Minimaalne rendiaeg 2h 

• Päevahind: 110 + KM = 132 eurot/päev 
• Rendihind regulaarsele kasutajale (kolm või 

enam üritust hooaja jooksul): 
22,50 + KM = 27 eurot/h 
Minimaalne rendiaeg 2h 

• Päevahind regulaarsele kasutajale:  
99 + KM = 118,80 eurot/päev 

 
Koolitusruum 3 (53 m2) 
Mahutab teatristiilis 55 – 60 inimest. 
Ruumis on pabertahvel, dataprojektor, wifi, 
stereosüsteem, joogivee seade (kuum ja külm vesi), 
köögist saab teetassid. 

• Rendihind: 20 + KM = 24 eurot/h 
Minimaalne rendiaeg 2h 

• Päevahind: 85 + KM = 102 eurot/päev 
• Rendihind regulaarsele kasutajale (kolm või 

enam üritust hooaja jooksul):  
18 + KM = 21,60 eurot/h 
Minimaalne rendiaeg 2h 

• Päevahind regulaarsele kasutajale:  
76,50 + KM = 91,80 eurot/päev 

 
Teraapiakabinetid 
Kabinetid suurusega 13 m² kahele inimesele 
teraapiaseansi läbiviimiseks. Tuppa mahub kuni 5 
inimest. Toas on kušett, kaks tugitooli ja lauake. 
Joogivee automaat külma ja kuuma veega asub 
koridoris. Köögist saab teetassid.  

Rendihind: 4,50 + KM = 5,40 eurot/h 
 
Treeningsaal ehk koolitusruum 4 (70 m2) UUS! 
Treeninguteks loodud ruum on ilma toolideta. Sobib 
joogaks, tantsimiseks, võimlemiseks, meditatsiooni-
õhtuteks jmt. Ruumis on puitparkett, joogamatid ja 
pleedid. Dataprojektor, wifi, stereosüsteem, joogivee 
seade (kuum ja külm vesi), köögist saab teetassid. 

• Rendihind: 25 + KM = 30 eurot/h 
• Päevahind: 110 + KM = 132 eurot/päev 
• Rendihind regulaarsele kasutajale (kolm või 

enam üritust hooaja jooksul): 
22,50 + KM = 27 eurot/h 

• Päevahind regulaarsele kasutajale:  
99 + KM = 118,80 eurot/päev 

 
 
Koosolekute ruum (17 m²) 
Mahutab kuni 10 inimest, sobib väiksemate koolituste ja 
koosolekute pidamiseks. Ruumis on pikk laud ja toolid, 
suur 55-tolline ekraan, millel saab näidata ettekande 
slaide või muud videomaterjali, wifi. Joogivee seade 
(kuum ja külm vesi) asub koridoris, köögist saab 
teetassid. 

• Rendihind: 6 + KM = 7,20 eurot/h 
• Päevahind: 40 + KM = 48 eurot/päev 

 
 
 
Teavitusteenus 
Sündmuste korraldaja saab instituudilt tellida 
teavitusteenust, mis sisaldab: 

• Teade instituudi kodulehel www.holistika.ee  
• Teade ”Holistiliste uudiste” kuukirjas (1500+ 

tellijat) 
• Teade instituudi Facebook lehel (5200+ liiget) 
• Teade või infolehed instituudi kontori stendil  

(ca 250 külastajat kuus)  
 
Teavitusteenusest saab sündmuse korraldaja täies mahus 
kasu, kui alustada teavitusega vähemalt kuu aega enne 
sündmust.  

• Teavitusteenuse hind: 30 + KM = 36 eurot 
• Korduva/regulaarse info postitamine 

kodulehele, uudiskirja ja FB lehele:  
15 + KM = 18 eurot iga postituse kohta. 

 
Väljaspool instituuti toimuvate sündmuste reklaamimise 
võimaluse ja tingimused otsustab instituudi juhatus.  
Anna palun oma soovist teada: info@holistika.ee 
 

 


