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Wohls Gård ja News Catering syventävät yhteistyötään
Kokous- ja juhlatiloja Kirkkonummella vuokraava Wohls Gård Ab sekä helsinkiläinen News Catering
ovat solmineet sopimuksen yhteistyönsä tiivistämisestä. Yritykset ovat jo vuodesta 2020 lähtien
tehneet läheistä yhteistyötä erityisesti kokousryhmien ympärillä ja Wohls Gårdin uusien tilojen
myötä kasvua on nyt tarkoitus hakea erityisesti yrityspuolelta.
-

Olemme iloisia, että voimme nyt ottaa seuraavan askeleen Wohls Gårdin kehityksessä ja
syventää yhteistyötä ammattitaitoisen kumppanin kanssa. News Catering tuo yhteistyöhön
vahvan ruokaosaamisen etenkin yritystapahtumien ympärillä - tietenkään unohtamatta
perinteisiä perhejuhlia, jotka ovat etenkin kesäaikaan tärkeä tukijalka toiminnassamme,
kertoo Wohls Gårdin myynti- ja markkinointipäällikkö Thomas Junell.

Uusi, jopa 150-hengen tapahtumatila Wohls Stall avattiin viime vuoden marraskuussa täydellisen
peruskorjauksen jälkeen ja luo nyt edellytykset palvella isompiakin kokousryhmiä. Wohls Stall ja
Kartanorakennus ovat tunnelmaltaan toistensa vastakohtia, ja tilojen monimuotoisuus yhdessä
laajan puutarha-alueen kanssa mahdollistaa laajojenkin tapahtumakokonaisuuksien järjestämisen
kartanon alueella.
-

Yritystapahtumissa kysytään tällä hetkellä etenkin mahdollisuuksia järjestää osa
aktiviteeteista ulkotiloissa, ja tähän meillä on tarjota hyvä edellytykset.

Kuluneen talven aikana Wohls Stallissa ei ole vielä ollut mahdollista järjestää isompia, yleisölle
avoimia ruokatapahtumia, mutta yhdessä News Cateringin kanssa myydyt take-away kassit niin
joulun kuin pääsiäisen yhteydessä ovat saaneet hyvän vastaanoton.
-

Jatkossa Wohls Stallissa on yritys- ja yksityistilaisuuksien ohella tarkoitus yhdessä News
Cateringin kanssa tarjota säännöllisesti yksittäisille vieraille mahdollisuudet herkutella tallin
jykevien seinien suojissa, esim. äitienpäivälounaiden, brunssien ja eri teemaillallisten
merkeissä, Thomas jatkaa.

News Cateringille jalansija nyt myös Helsingin länsipuolella
Jo 1990-luvun lopulta lähtien yritystapahtumia järjestänyt News Catering odottaa uudelta
yhteistyöltä paljon.
-

-

Pandemia-aika on pakottanut koko ravintola- ja tapahtuma-alaa pysähtymään ja monesti
miettimään asioita myös hieman uudelta kantilta. Näemme Wohlsin kaltaiselle, laadukkaalle
kokonaisuudelle suurta potentiaalia yrityspuolella. Yhteistyön myötä meillä on myös uutta
kerrottavaa tapahtumatiloja hakeville asiakkaillemme, iloitsee News Cateringin osakas Marko
Suikki.
Erityisen iloisia olemme, että saamme toiminnallemme nyt tukijalan myös Helsingin
länsipuolella. Odotamme innolla pääsevämme vihdoinkin hyödyntämään täydessä
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mittakaavassa Wohls Stallin uusia, upeita keittiötiloja laadukkaiden perhejuhlien yhteydessä,
jatkaa News Cateringin toinen osakas Nicco Taucher.
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Wohls Gård sijaitsee Humaljärven rannalla, Kirkkonummella. Wohlsin kartanolla on 400-vuotinen historia tilana ja tänne
perustettiin 1800-luvulla pitäjän upein muotopuutarha. Vuodesta 2013 kartano tarjoaa tiloja kokouksiin ja juhliin.
Marraskuussa 2020 otettiin käyttöön Wohls Stall, joka tarjoaa monikäyttöisen tapahtumatilan jopa 150 hengelle isossa
salissa, tämän lisäksi pienen kokoushuoneen sekä lisätilaa eteisaulassa.
www.wohlsgard.fi
www.facebook.com/WohlsGard
www.instagram.com/wohlsgard
Tilaa uutiskirjeemme, jossa kerromme 4-8 kertaa vuodessa Wohls Gårdin tuoreimmat kuulumiset niin tapahtumista kuin
elämästä täällä kartanolla.
Löydä perille Wohls Gårdiin
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