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Kuvat ovat viitekuvia

Keväällä 2018 avautunut Tampereen suurin kauppakeskus
Ratina kokoaa kattonsa alle yli sadan liikkeen valikoiman ja
palvelut.

Helposti saavutettavassa keskuksessa voi viettää aikaa paitsi ostosten
myös ruoan ja tapahtumien merkeissä. Muodin, päivittäisostosten ja
sisustushankintojen lisäksi ostoskeskuksessa voi viihtyä herkutellen tai
kauneus- ja terveyspalvelujen hemmoteltavana. Kauppakeskuksessa on
yhteensä 115 liikettä, joista 26 on ravintoloita ja kahviloita. Ratinan
suvannon rannassa sijaitseva Ratinan kauppakeskus tarjoaa kolmen
rakennuksen verran tilaa yhteiselle tekemiselle.
Ratinan uudisrakennuksen lisäksi kokonaisuuteen kuuluvat maisemasta
tutut Ranta-Ratinan ja Ratinan Kulman vanhat rakennukset.
Kauppakeskukseen pääsee helposti joukkoliikenteellä, linjaautoasemalta on suora liukuporrasyhteys keskukseen. Keskustan
suurimmassa parkkihallissa P-Ratinassa on 1 200 paikkaa omalla autolla
saapuville.
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Keskustan suurten katujen ja kevyen
liikenteen väylien varrella sijaitsevaan
Ratinaan on helppo löytää keskustassa,
mutta sinne on vaivatonta saapua myös
kauempaa. Ratinaan pääsee kävellen,
pyörällä, yksityisautolla ja julkisilla
kulkuneuvoilla.
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Pysäk
säköint
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Parkkihallissa P-Ratinassa on 1 200
autopaikkaa kahdessa tasossa.
Pysäköintikerroksista on suorat liukutaso ja
liukuporras – sekä hissiyhteydet
kauppakeskuksen muihin kerroksiin.
Lähis
ähisttön pal
palvvelut
Ratinassa toimii muun muassa kaksi
päivittäistavarakauppaa, muodin,
hyvinvoinnin, sisustamisen ja vapaa-ajan
erikoisliikkeitä sekä monipuolista ravintola- ja
kahvilatarjontaa.
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Miksi Sponda toimitilakumppaniksi?
Laajas
aajastta kiint
kiinteis
eisttövalik
alikoimast
oimastamme
amme
löydät tilatarpeidenne muuttuessa
joustavasti uusia, sopivia tilavaihtoehtoja.

Parhaisiin sijaint
sijaintipaik
ipaikk
koihin keskittyvästä kiinteistöportfoliostamme
löytyy runsaasti laadukkaita ratkaisuja
yrityksenne toimitilatarpeisiin.

Monipuoliset, llaaduk
aadukk
kaa
aatt pal
palvvelut
helpottavat toimintaanne kiinteistöissämme ja tukevat liiketoimintanne
menestystä.

Kok
okemus
emus ja amma
ammatttit
itait
aito
o auttavat
meitä tunnistamaan tiloihin liittyvät
tarpeenne ja tarjoamaan niihin soveltuvat, liiketoimintaanne tukevat
toimitilat.

Kattavien ympäris
ympäristtöohjelmiemme
avulla voimme yhdessä kehittää
toimitilakiinteistönne energiatehokkuutta ja ympäristömyönteisyyttä.

Toimitilat ja palvelut tarpeidenne mukaan
1.
Kohtaaminen
asiakkaan
kanssa

2.
Asiakkaan
tarpeen
kartoitus

3.
Sopivan tilan
valinta

4.
Tilan suunnittelu
ja räätälöinti

5.
Tilojen ja
palvelujen
käyttöönotto

6.
Asiakkuuden
aikainen
yhteydenpito

Sponda lyhyesti
Sponda vuokraa ja kehittää toimistotiloja ja
kauppakeskuskiinteistöjä Suomen suurimmissa kaupungeissa.
Tehtävämme on luoda edellytykset asiakkaidemme
menestykselle. Sponda on kaupunkien asiantuntija. Kehitämme
viihtyisiä, tehokkaita ja asiakkaille räätälöityjä toimitiloja
keskeisillä paikoilla. Sponda on edistyksellinen. Tarjoamme
tilaratkaisuja, jotka joustavat asiakkaidemme tarpeiden
mukaan. Näemme toimitilat neliöiden sijasta

kohtaamispaikkoina, jotka tukevat myös uusia
työskentelymuotoja ja ajan ja paikan rajoista vapaita tiimityksiä.
Sponda on vastuullinen. Ympäristötietoisuus ja
asiakasymmärrys ohjaavat ja kehittävät liiketoimintaamme.
Tätä kaikkea on Spondability – vastuullisuutemme allekirjoitus.

www.sponda.fi

