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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

Konseptissa huomioidaan henkilöstön virkistyminen ja muutetaan jokaisen työn-

tekijän työpistettä ympäristöystävällisempään suuntaan. Nämä pienet ja helpot 

ekomuutokset tuovat yrityksille myös kustannussäästöä. Tv:ssakin tunnettuja 

henkilöitä eko-asioihin kouluttanut ympäristöasiantuntija Markus Tuukkanen 

toimii konseptin ”Personal Eko Trainerina”. Vihreä vastuullisuus tulee olemaan 

entistä tärkeämpää myös henkilöstön motivoinnissa ja virkistäytymisessä. Vihreä 

virkistyspäivä toimii myös hyvänä tapana jalkauttaa yrityksen mahdollista ympä-

ristöohjelmaa ja sitouttaa työntekijöitä siihen.

Päivä aloitetaan maistuvalla aamiaisella asiakkaan omissa tiloissa. Herkullisen 

napostelun jälkeen tuunataan jokaisen työntekijän työpistettä ympäristöystäväl-

lisempään suuntaan. Tuunauksessa panostetaan asioihin joihin kaikilla työnteki-

jöillä on mahdollisuus vaikuttaa eli työpisteissä syntyvän jätteen sekä paperin- ja 

energiankulutuksen vähentämiseen. Halutessanne voimme räätälöidä kanssanne 

isommankin tuunausprojektin, joka keskittyy esimerkiksi jätteiden lajitteluun tai 

koko toimiston muuttamisen ympäristöystävällisempään suuntaan. Ekotuunauk-

sen jälkeen tehdään kaupunkikierros tilausratikalla, jonka päätepysäkki on Kai-

vopuisto. Ratikkakyydin aikana tarjoillaan kevyt lounas. Päivä kruunataan viet-

tämällä hulvaton hetki aktiviteettien parissa vehreässä Kaivopuistossa. Päivän 

aikana liikkuminen tapahtuu julkisilla liikennevälineillä ja ruokailut rakentuvat 

maistuvan kasvisruoan ympärille. Nämä elementit ovat suurelle osalle kansalai-

sia täysin uusia kokemuksia.

Kesto:  6-8 h Ryhmäkoko:  20 - 60

Paikka: Asiakkaan toimisto, raitiovaunu, Kaivopuisto

Ajankohta: Ympäri vuoden

Hinta:  Minimi 20 hlöä / 195,00/hlö / Yht. 3.900,00 + alv 23%

  Lisähenkilöt 21-60 / 115,00 / hlö + alv 23%

 Konsepti on mahdollista räätälöidä haluamaanne kaupunkiin.

TAPAHTUMA SISÄLTÄÄ 

Projektinjohto 

• Suunnittelu

• Yhteydet, varaukset ja valvonta

Tapahtuman toteutus 

•  Valmistelu, rakennus ja purku

•  Kuljetukset

• Aktiviteetti materiaalit ja ohjaajat

Tapahtuman catering

•  Aamupala ja kasvislounas 

Tapahtuman ohjelma

•  Ympäristöasiantuntija Markus Tuukkanen

•  Toimiston ekotuunaus

• Kaupunkikierros tilausratikalla

• Aktiviteetti Kaivopuistossa

Muuta

• Ekologinen give away kotiin vietäväksi

LISÄKSI TARVITTAESSA

• Illallinen • Muu viihde

• Valokuvaaja

• Graafiset materiaalit

Päivään sisältyy sopivassa mittasuhteessa asiaa toimiston ekotuunauksen merkeissä sekä 

virkistäytymistä ulkona ympäristöystävällisten aktiviteettien parissa. Hauskaa ja hyödyllistä 

tekemistä, joka virkistää, valistaa ja tuo yritykselle säästöä!
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Kuva: Tatu Hiltunen


