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15. päivä lokakuuta 2014 kirjoitetaan uusi luku Tampereen kiehtovaan tarinaan, kun Solo Sokos Hotel Torni Tampere 

avataan. Solo Sokos Hotel Torni Tampere on ainutlaatuinen kunnianosoitus Tampereelle, kaupungin historialle ja 
kulttuuriperinnölle. Moderni, 25-kerroksinen uudisrakennus, siihen yhdistyvät 140 vuotta vanhat veturitallit ja hotellin 

yksilölliset, korkealuokkaiset palvelut luovat hotellielämyksen, jollaista ei aiemmin ole koettu.  
 

 
TERVETULOA SOLO SOKOS HOTEL TORNI TAMPEREESEEN 28.10. KLO 11.30-14.00.  

 
kuulemaan, kuinka Tampereen tarina on inspiroinut koko hotellin konseptin kehitystä ja kuinka tarina on muuttunut 

eläväksi hotellin arkkitehtonisissa ja sisustuksellisissa ratkaisuissa. Tarinassa näkyy Tampereen sijainti metsien, 
järvien ja kosken kupeessa. Tarinaa ovat muovanneet periksi antamattomuudellaan työläiskaupungin asukkaat, ja 

siihen ovat jättäneet omat kädenjälkensä nykypäivän luovan teollisuuden edustajat.  Tämä tarina on ainutkertainen ja 
omaleimainen. 

Niin kuin Solo Sokos Hotel Torni Tampere.  
 

Tilaisuutta isännöi hotellinjohtaja Mikko Kankaanpää ja mukana ovat Erik Nissen Johansen ruotsalaisesta Stylt 
Trampoli -designtoimistosta ja Miku Berner Vallila Contract -yhtiöstä.  

Ilmoittautumiset tilaisuuteen: marileea.jarnefelt@sok.fi 21.10.2014 mennessä. Ilmoitathan samalla mahdollisesta 
erikoisruokavaliosta. 

 
Ohjelma lounas & tutustumiskierros: 
 

Tervetuloa  
Mikko Kankaanpää, hotellinjohtaja, Solo Sokos Hotel Torni Tampere 

 
Storytelling in concept and brand building 

 Erik Nissen Johansen, Creative Director and Founder, Stylt Trampoli AB, 
 
 Sisustustrendit ja Solo Sokos Hotel Torni Tampereen sisustusratkaisut osana 

tarinankerrontaa 
Miku Berner, CEO, Vallila Contract 

  
 Tutustumiskierros hotellissa 
 
 
 
 

Stylt was founded in 1991 by Erik Nissen Johansen, a Norwegian visionary and artist with  
a passion for creative concepts and engaging experiences. Stylt’s core product is a new 
communication tool – storytelling. A good story becomes the foundation for clear, 
attractive and highly distinctive concepts. Stylt’s expertise is to stage a story using 
customer-centered and experience-based communication. To do this we draw on our 
insights into human desires and behaviors, our twenty-plus years of experience of the 
hospitality industry, and also on our understanding of trends in contemporary culture. 
Stylt.se 

 
Vallila Interior on sisustus- ja tekstiilialan perheyritys, jonka sveitsiläinen Otto Berner 
perusti Helsingin Vallilan kaupunginosaan vuonna 1935. Vallilan suunnittelun kulmakivi 
on suomalaisuus, jota viedään kasvavissa määrin myös maailmalle. Vallila.fi 
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