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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.

AKTIVITEETIN KUVAUS

Hulvaton Juntti Pohjola -teematapahtuma sopii henkilöstön virkistykseen 

kuin nenä päähän. Jokainen meistä osaa kertoa, millainen ihminen suoma-

lainen on. Mies ei puhu, eikä pussaa ellei ole tosissaan. Avaamme suumme 

vasta puhuteltaessa ja olemme flekmaattinen kansa... Nyt on kuitenkin 

aika näyttää meidän hulvattomampi puolemme. 

Kesto:  4-5 h  Ryhmäkoko: 30-150

Paikka: Ravintola Savu Ajankohta:  Ympäri vuoden

Hinta:  Minimi 30 hlöä / 119,00/hlö / Yht. 3.570,00 + alv 23%

  Lisähenkilöt 31-150 / 69,00 / hlö + alv 23% 

Ruokailu: Esimerkkimenu ohessa hinta 46,20 / hlö (sis. alv 23%)

  Tarjoilut eivät sisälly paketin hintaan.

PERUSHINTA SISÄLTÄÄ 

Projektinjohto 

• Suunnittelu, yhteydet, valvonta

• Kokous- ja illallisvaraukset

Tapahtuman toteutus 

•  Valmistelu, rakennus ja purku

• Somistus, valaistus ja äänentoisto

• Tapahtuman henkilökunta

Täydellinen suomalaisuus paljastuu tässä hulvatto-

massa juhlassa, jota isännöi Nakkipetteri ja kylän 

Lyyli. Karaoke raikaa ja vieraista otettaan mittaa 

lypsykisassa. Herkulliset suomalaiset perinneruoat 

kutittelevat kansan makuhermoja ja juomana nauti-

taan tottakai olutta ja kylmää maitoa. Ethän unohda 

junttia asennetta ja tuulipukua!

Tapahtuman ohjelma

• Karaoke, dj, lypsykisa, 2 aktiviteettia

Tapahtumalogistiikka 

LISÄVELOITUKSESTA

•  Asiakaskuljetukset 

• Valokuvaaja

•  Graafiset materiaalit

• Give Away -lahjat

Tervamestarin menu

Kaskenkaatajan keittoa
Kermainen sienikeitto päivittäin 

vaihtuvalla savulihalla
***

Omenapuusavustettua merilohta
Ruohosipuliperunakakkua ja

Jaloviina-voikastiketta
***

Lettumestarin letut ja lisukelajitelma
Aitan parempaa mansikkahilloa,

Wanhan ajan vaniljajäätelöä,
terva-omenahilloketta,

raparperihilloa ja kermavaahtoa

Tapahtuman on testannut ja juntiksi 
todennut Eventgardenin toimiston väki. 

Ihaile menoa kuvakollaasista. Uskallatko 
antaa tapahtumasi meidän käsiimme?Myydään aina kokonaispakettina (teematapahtuma + menu)



”Päädyimme useista hyvistä vaihtoehdoista Juntti Pohjola -teemaan ja valinta oli erittäin onnistunut!  

Alkuiltapäivästä aamuyöhän asti kestänyt teematapahtuma oli hulvattoman hauska, ja aikaansai todella 

vapautuneen ja iloisen tunnelman. Muistelemme usein vieläkin ohjelmaa, asujamme ja teemaan sopivia 

ruokia hymyssä suin ja odotamme seuraavia Eventgardenin järjestämiä tapahtumia!”

Elina Koivumäki, Asianajotoimisto Oy Juridia Ab 

Tervetuloa Juntteilemaan kanssamme Ravintola Savuun!
Terveisin Heidi, Ulla, Sini, Michaela ja Jarno Eventgardenista


