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Eventgarden / BSG Marketing Oy:llä on vastuuvakuutus ja aina turvasuunnitelma tapahtumiin. Pidätämme oikeudet ohjelman muutoksiin. Tämä 

dokumentti kokonaisuudessaan on Eventgarden / BSG Marketing Oy:n omaisuutta ja sen kopiointi, osittainen kopiointi, käyttö tai osittainen 

käyttö muuhun kuin BSG Marketing Oy:n toimittamaan palveluun on ehdottomasti kielletty.

Tarjoamme teille kokonaisvaltaista tapahtumatuotantoa, jossa huolehdimme kaikista  

varauksista ja yhteyksistä sekä tapahtuman suunnittelusta ja tuotannosta. Asiakas voi 

keskittyä omaan liiketoimintaansa tapahtumajärjestäjän ansiosta.

TAPAHTUMAN KUVAUS

Värikkäisiin intilalaisiin asuihin sonnustautuneet tanssijat jakavat alku-

juomat ja dj soittaa Bollywood elokuvista tuttua musiikkia. Juontaja toivot-

taa vieraat tervetulleeksi ja kertoo illan kulusta. Itämaisia herkkuja notkuva 

buffet, live-musiikki ja vauhdikas Lumiere Dancers ryhmän Bollywood-show 

kuljettavat iloista iltaa. Buffetpöydät on somistettu teeman mukaisesti,  

lisäksi pöytäkoristeissa ja lavalla toistuu intilainen teema.

Kesto:  4-6 h
Ryhmäkoko:  100 - 240 (Pyydä erillinen tarjous isommille ryhmille)
Paikka: Hotelli Presidentti
Hinta:  100-150 hlöä / 102,00/hlö (83,60 + alv 22%)
  Seuraavat hlöt 52,00/hlö (42,60 + alv 22%)

PERUSHINTA SISÄLTÄÄ 

Projektinjohto 

• Suunnittelu, yhteydet, valvonta

Tapahtuman toteutus 

•  Valmistelu, rakennus ja purku

•  Kevyt somistus 

• Äänentoisto ja valaistus

• Tapahtuman henkilökunta

• Eteispalvelu

Tapahtuman catering

•  Oheinen Indian buffet menu

Tapahtuman ohjelma

• Juontaja 

• Dj ja live-muusikot

• 3 tanssijan Bollywood show

Värikäs, iloinen ja leikkisä Bollywood Night kutsuu sinut nauttimaan itämaisista herkuista ja

vauhdikkaasta viihteestä. Tämä teematapahtuma sopii niin henkilöstön virkistykseen kuin 

asiakastapahtumaksi. Tapahtumatilana toimii Hotelli Presidentin Sylvi-Sali tai Presidentti Club.

Indian Buffet

Valkosipulilla ja chilillä  
maustettuja katkarapuja

***
Tandorimaustettua broileria  

ja kurkkuraita
***

Ananasta ja porsaanlihaa  
sekä Bengal-kastiketta 

***
Appelsiini-paprika-punasipulisalaattia

***
Curry maustettua kukkakaalisalaattia

***
Nuudelisalaattia ja kurkkujogurttia

***
Tomaatti-basilikasalaatti

***
Pinaatti-pähkinäleipää

***
Jälkiruoka:

Tuorehedelmäsalaattia  
ja kookosmoussea

Tapahtumatila

• Hotelli Presidentin Sylvi-Sali

Tapahtumalogistiikka 

LISÄVELOITUKSESTA

• Menuvaihtoehtoja

• Koko tapahtumatilan somistus 

• Bollywood tanssinopetus

• Aktiviteetteja 

• Bilebändi ja muu ohjelma

•  Asiakaskuljetukset 

• Valokuvaaja

•  Graafiset materiaalit

• Give Away -lahjat




