
 

Hinnakiri  

 

Äriarendus- ja konsultatsiooniteenused     hind al. 45 €/tund 

Pakkumine inkubatsiooniettevõtetele:  

• inkubatsiooni esimesel aastal 25% soodushinnaga e. hind alates 33,75 €/tund 

• inkubatsiooni teisel aastal 20% soodushinnaga e. hind alates 36 €/tund 

• inkubatsiooni kolmandal ja neljandal aastal 15% soodushinnaga e. hind alates 38,25 €/tund. 

 

Infrastruktuuriteenused Küsi täpsemat pakkumist e-maili teel: biopark@biopark.ee  

• Kontori-, labori-, tootmis- ja arenduspindasid 

• ruumide, vara ja territooriumi korrashoidu ja haldust 

• kvaliteetseid side-, kommunaal- ja valveteenuseid 

• mugavat lubadega parkimist territooriumil 

• sisustatud seminariruumi (kuni 10 inimesele) ja konverentsiruumi (kuni 30 inimesele), võimalik 

on kasutada dataprojektorit. Ruumides levib tasuta wifi. 

 

Virtuaalne kontor         Hind al. 32 €/kuus 

• Aadress Tiigi 61b, 50410 Tartu; 

• Tähitud kirjade vastuvõtt tööpäevadel 8.30-16.30; 

• Kirjade sorteerimine ja edastamine kontaktisikule; 

• Nõupidamiste ruumi kasutamine (2h kuus tasuta). 

 

Seminariruumide rent         Hind al. 40 €/päev 

Tartu Biotehnoloogia Pargis on võimalik rentida ruume koosolekute, seminaride, koolituste ja muude 

sündmuste korraldamiseks.  

I korruse seminariruum * 

Hind: al. 5 €/tund, 40 €/päev (tööpäeviti 8:00-17:00) 

Pindala: 16,3 m2 

Mahutavus: 

•          Ümarlaud: 6-10 in. 

 

 

Üldine varustus 

• WIFI 

• Pabertahvel 

• Markerid 

Lisateenused (eraldi tasu eest) 

• Kohvitassid (kuni 12-le) 

• Joogiklaasid (kuni 12-le) 

• Termos 
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• Dataprojektor (NB! vajalik eelnev 

broneerimine) 

• Veekeedukann 

• Veekann 

 

 

III korruse seminariruum * 

Hind: al. 8.50 €/tund, 70 €/päev (tööpäeviti 8:00-17:00) 

Pindala: 45 m2 

Mahutavus:  

• Ümarlaua stiilis: 8 in. 

• Teatristiilis: 40 in. 

• U-stiilis: 9 in. 

• T-stiilis: 10 in. 

Üldine varustus 

• WIFI 

• Konditsioneer 

• Pabertahvel 

• Markerid 

• Dataprojektor (NB! vajalik eelnev 

broneerimine) 

• Ligipääs ratastooliga 

 

 

Lisateenused (eraldi tasu eest) 

• Kohvitassid (kuni 12-le) 

• Joogiklaasid (kuni 12-le) 

• Veekeedukann 

• Termos 

• Veekann 

 

 

* Ruumide broneerimisel palume biopargi meeskonnale esitada minimaalselt järgmised üritust 

puudutavad andmed: ürituse alguse ning lõpu kuupäev ja kellaaeg; üritusel osalejate arv; ürituse 

iseloom (koolitus; seminar; projektikoosolek vms) ning vajalik tehnikasoov. 

 

Hindadele lisandub käibemaks! 

 

Tartu Biotehnoloogia Pargi äriarendus- ja konsultatsiooni ning infrastruktuuriteenuste teile sobiva 

lahenduse leidmiseks võtke meiega ühendust telefonil 738 3053 või e-posti aadressil 

biopark@biopark.ee. 
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