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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

Cotton Club oli kuuluisa Jazz Club New Yorkissa. Siellä esiintyivät kaikki 

suosituimmat artistit ja monen menestyksekäs ura sai alkunsa sieltä. Ta-

pahtumatila somistetaan teeman mukaisesti ja valaistus luo tunnelmaa 

hämyiseen tilaan. Illallisen aikana vieraita viihdyttää jazz-orkesteri. Illan 

lopuksi nähdään säihkyvä Cabaret show. Ohjelmaan voidaan sisällyttää yl-

lätyselementtejä ja asiakkaiden aktivointia. Juontaja vastaa illan kulusta.

Kesto:  4-6 h
Ryhmäkoko:  100 - 240 (Pyydä erillinen tarjous isommille ryhmille)
Paikka: Hotelli Presidentti
Hinta:  100-150 hlöä / alk. 168,00/hlö (137,70 + alv 22%)
  Seuraavat hlöt 85,00/hlö (69,70 + 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 menu

Tapahtuman ohjelma 

• Juontaja ja dj 

• Jazz trio 

Cotton Club tapahtuma vie vieraat Jazzin maailmaan. Kultainen 20-luku alkoi Yhdysvalloista 

ja levisi sieltä Eurooppaan ensimmäisen maailmansodan jälkilöylyissä. Se oli suurkaupun-

kien, urbaanin kulttuurin ja elokuvan aikaa. Aikakauteen liittyi myös elintason nousu, keski-

luokkaistuminen ja autoistuminen. 20-luvun henkeä leimasi yleinen jatkumattomuuden tunne 

yhdistettynä modernisoitumiseen ja perinteiden rikkomiseen.

Jazz Menu
Tomaattisalsa ja maissilastuja

 ***
Avokado-katkarapusalaattia 

***
Tonnikala-chilitahnaa 

***
Sitruunamarinoitua lohta ja 

rucolasalaattia
***

Tuoretta ananasta ja  
paahdettuja cashewpähkinöitä

***
Marinoituja valkosipuleita ja  

paahdettuja tomaatteja
***

Poltettua porsaanfileetä ja  
paholaisenhilloa

***
Broileritäytteisiä tortillarullia

***
Chilileipää

***
Jälkiruoka: 

Sitruunapiirakkaa ja mangomelda

• Cabaret show

Tapahtumatila

• Hotelli Presidentin Sylvi-Sali

Tapahtumalogistiikka 

LISÄVELOITUKSESTA

• Menuvaihtoehtoja

• Koko tapahtumatilan somistus 

• Isompi jazz kokoonpano

•  Asiakaskuljetukset 

• Valokuvaaja

•  Graafiset materiaalit

• Give Away -lahjat




